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  . أن المجتمعات تختلف في درجة تقدمھا وماتحققھ من تنمیة
   مفهوم التنمية وتطورهً:أوال

في الستینیات من  یعد مفھوم التنمیة من أھم المفاھیم العالمیة والذي بدأ یظھر بصورة واضحة - ١
  ،القرن العشرین

 مر بعدة مراحل  ھوم التنمیةمن الشكل المقابل أن مف  ونالحظ - ٢
                                                                 

                                                                                     ؟بم تفسر  االقتصاد يف علممفھوم التنمیة بدایة  حیث برز) أ  (  
   ، وحسن توزیع عائدھا، الموارد االقتصادیة المتاحة بھدف استثمار

  الجانب البشري  تطور واتسع المفھوم لیشمل ثم) ب ( 
  قدرات الفرد ومستوى معیشتھ،  والتركیز على

  مفھوم جدید للتنمیة، وھو التنمیة المستدامة ، ظھرثم بعد ذلك  )جـ ( 
 

 الوعي لدى الدول والھیئات والمؤسسات واألفراد بقضایا البیئة والمجتمع ظھر  تزاید نتیجة -جـ 
  مفھوم جدید للتنمیة، وھو التنمیة المستدامة ، 

ة ،  والـذي يعنـي ال القادم وق األجی ل الحاضر دون التضحیة أو اإلضرار بحق ة احتیاجات الجی تلبی
ة الحد من والتي تھدف إلى الوفاء بح ة ومحاول اجات البشر والحفاظ على الموارد البشریة والطبیعی

  التدھور البیئي،
  یجب التوصل إلى توازن بین  ولتحقیق ذلك 

 .وإدارة الموارد وحمایة البیئة من جھة أخرى    االقتصادیة والبشریة من جھة التنمیة
  نستنتج من ذلك أن 

ات  ھا أي دولةیقصد بھ جھود منظمة تبذل: مفهوم التنمية ین اإلمكان سیق ب وفق تخطیط مسبق للتن
  بقصد تحقیق أعلى مستویات  البشریة والموارد الطبیعیة

  الرفاھیة االجتماعیة وتحقیق  والدخل الفردي،               الدخل القومي
دیة االقتصا الدولة من دخول القطاعات واإلیرادات التي تحصل علیھا مجموع المبالغ  الدخل القومي

ًزمنیة محددة غالبا ما تكون عاما  في فترة) ....صناعة  سیاحة   زراعة  ( المختلفة  ً.  
  القومي للدولة على عدد سكانھا ناتج قسمة الدخلھو  :الدخل الفردي

  

 

  مدخل اىل جغرافية التنمية
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ثانيا
ً

  مبادئ التنمية: 
  :ترتكز التنمیة على عدة مبادئ یلخصھا الشكل التالي
  

  

  

  االستدامة  التكامل  الشمولية
ب أن تـشمل جيـ -١

التنمية كل جوانـب 
واء احليــــــاة  س

سیاسیة  ال
صادیة  واالقت

ة  واالجتماعی
  والثقافیة، 

كما تـشارك فيهـا  -٢
مجيـــع املؤســـسات 

ـــــة  واءبالدول  س
ة أو  الحكومی

  الخاصة

       توجد عالقات تبادلیة وتكاملیة بین جمیع قطاعات الدولة  - ١
   
 التقدم في قطاعي ًال فیھ، فمثقطاع باآلخر ویؤثر حیث یتأثر كل

  االقتصادي؛ في القطاع الصحة والتعلیم یؤثر
         

 
  .أدى ذلك الى ضرورة التكامل بین جمیع القطاعات 

         

 

  .حتى ال یحدث نمو لقطاع على حساب القطاعات األخرى

دف  تھ
ة  التنمی
ق  لتحقی
ین  التوازن ب
ب  الجوان
صادیة  االقت
 واالجتماعیة

ة ي  والبیئی ف
ر  الحاض

  .والمستقبل

ثالثا
ً

   - :متطلبات التنمية: 

 

تطلبات األساسیة، التى تساعد على تحقیق العدالة االجتماعیة الم لتحقیق التنمیة البد من توافر بعض
  :الحظ الشكل التالي وتعرفھا .على حقوق األجیال القادمة وضبط مصادر التلوث والحد منھا والحفاظ
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رابعا
ً

  - :العالقة بني اجلغرافيا والتنمية: 

١-       من حیث الظروف الطبیعیة
  والعالقة بینھما لبشریةوا

  مما يعطي صورة واضحة ملتخذ القرار يف كل جماالت احلياة،
 ويأتي يف مقدمتها موضوع التنمية،

  

 
 لتحدید أھم متطلبات التنمیة لھذا المكان،   -جـ 

  .ّقیمة ونفعیة علم الجغرافیا بالنسبة للتنمیة ومن ھنا تتجلى -٢

 

 

  .الجغرافیا، وھو جغرافیة التنمیة ٌ ظھر فرع جدید من فروع  -جـ 

  :مفهوم جغرافية التنمية
فرع من فروع الجغرافیة البشریة یھتم بدراسة الموارد المتاحة للكشف عن إمكانات ومعوقات 

  . وتنمیتھا بھدف توفیر بیئة مناسبة لتحقیق جودة الحیاة املواردإدارةاستغاللھا من أجل 

  استثمار الموارد الطبیعیة والبشریة العملیات المتتالیة التي تھدف إلى مجموعة من: إدارة املوارد

   .لتحقیق األھداف المنشودة

یة إلدارة الجغراف  عن طریق توفیر قواعد البیاناتالتخطيط للتنميةتسھم جغرافیة التنمیة في 
  .الموارد وتنمیتھا

  أو لحل مشكلة ما في فترة زمنیة أوضاع راھنة غیر مرغوب فیھا أسلوب علمى لتغییر: التخطيط

  .اجل مستقبل أفضل محددة، بھدف استثمار الموارد من

  

  :اإلقليم

 مساحة من األرض 
طبیعیة  بظاھرات تتمیز

تمیزه عن  ةوبشریة محدد
.غیره من األقالیم 
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خامسا
ً

   - :جماالت جغرافية التنمية: 

  :لتاليتتعدد مجاالت جغرافیة التنمیة ولعل من أھمھا ما یوضحھ الشكل ا
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أهم جماالت جغرافية التنمية

 تنمية املوارد البيئية
 التنمية البشرية

 التنمية االقتصادية

دراسة موارد تهتم ب - ١
وذلك ، وإدارتها البيئة

من  بتحدید مجموعة
المؤشرات البیئیة التي 

االلتزام بھا في  یجب
 مشروعات التنمیة 

تهدف التنمية البشرية إىل  -١
ــة ــشرية إىل  تنمي ــدرات الب الق

ــد ــصى ح ــا  أق ــن وتوظيفه ممك
ــــف ــــضل توظي ــــع  أف يف مجي

ـــادين  ناملي ك م الل  وذل خ
  توفیر فرص مالئمة للتعلیم

 .والتدریب

 تاجتهدف إىل زيادة اإلن -١
و  واستخدام املوارد املتاحة

 استنباط أساليب إنتاجية
  ؛ جديدة

 یادة زمما یؤدي إلى
 .الدخل القومي
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 تستخدم في )االستشعارمن بعد ، نظم المعلومات الجغرافیة(أن التقنیات الحدیثة فى الجغرافیا  - ١
  والتنمیة االقتصادیة بكافة قطاعاتھا الجغرافیة ، الكشف عن الموارد الطبیعیة

بشكل رئیس في مشروعاتھا على نظم المعلومات الجغرافیة  ة وتعتمد معظم الدول المتقدم - ٢
 التقنیات في معظم المؤسسات الحكومیة والخاصة،  وأدخلت ھذه

 التنمیة  كأحد فروع الجغرافیا  من ھذه التقنیات الحدیثة بشكل كبیر،  ولذلك فقد أفادت جغرافیة - ٣
 

  . جعلها تقف وبقوة يف مصاف العلوم التطبيقية مما  -  جـ 
 ھو علم القیاس أو الحصول على المعلومات عن سطح األرض بواسطة :االستشعار من بعد

أجھزة تصویر ومستشعرات ال تالمس سطح األرض ویضم التصویر الجوي والتصویر 
  .الفضائي

 وتخزین ومعالجة واسترجاع علوماتي صمم إلدخالنظام م GIS:نظم املعلوما ت اجلغرافية 
  .على اتخاذ قرارات مناسبة إلعداد قواعد بیانات، بما یساعد وتحلیل البیانات الجغرافیة،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  مدخل اىل جغرافية التنمية

 التنمية االقتصادية التنمية البشرية تنمية املوارد البيئية

 دور التقنيات احلديثة فى جغرافية التنمية 

  البحث
  والتنقيب

  عن
  ملواردا

 املائية

  البحث
  والتنقيب

  عن
  املوارد

 املعدنيه 

صيانة 
ومحاية 
 البيئة 

  النمو
 العمرانى 

  اخلدمات 
  الصحية 
 والطبية 

  التنمية 
 الزراعية 

التنمية 
 الصناعية  

التنمية 
  السياحية 
  واكتشاف 

 اآلثار 
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   -:تنمية املوارد البيئية  ً:أوال
  

  :تفید التقنیات الحدیثة في مجاالت التنمیة المختلفة كما یلي
   - :حث عن املوارد املائيةجمال الب) أ ( 
میاه جوفیة في  توضح المرئیات الفضائیة التي یتم التقاطھا لبعض المناطق احتمالیة وجود - ١

  المناطق ذات الشقوق واالنكسارات األرضیة، 
٢-                 

  
  في مشروعات التنمیة  لتحدید مواقع المیاه الجوفیة الستخدامھا  -                                       جـ 

  :جمال البحث والتنقيب عن املعادن ومصادرالطاقة)   ب( 
خالل استخدام األشعة  في استكشاف المعادن منأفادت تقنیات االستشعار من بعد  - ١

على سطح األرض ثم ترتد مرة أخرى إلى الفضاء  التي ترسلھا الشمس ناطیسیةالكھرومغ
  المستشعرات المثبتة باألقمار الصناعیة أو الطائرات،  وتسجلھا

   

  .ان بالمرئیةالمعدن الذي انعكست منھ، لذلك تتنوع األلو باختالف طبیعة وخصائص -جـ 

  : جمال صيانة ومحاية البيئة )ج( 
بیانات تتمثل في التوزیع الجغرافي  تعتمد مشروعات صیانة البیئة والحفاظ علیھا على قواعد - ١

  كل نمط منھا، ومتطلباتھ،  ألنماط البیئات، وخصائص
ة على الحادثة في منطقة معینة وتقدیر التأثیرات المختلف ومن خالل ذلك یمكن تتبع التغیرات - ٢

 .فرتات خمتلفة عن طريق مقارنة جمموعة من الصور واخلرائط يفالمجاورة  المناطق
الشواطىء والتغیرات المناخیة والظواھر المرتبطة   ومن األمثلة الواضحة في ذلك متابعة تآكل - ٣

  .بھا
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 :التنمية االقتصادية -:ثانيا 

  

  بغرض توفیر مستوى اقتصادي أفضل للسكان،  -جـ 
الفضائیة التي تنتجھا أقمار االستشعار من بعد إنتاج خرائط الغطاء   ویمكن من خالل المرئیات -٢  

 Land cover األرضى
التي تغطي  دة أونوع الظاھرة الموجو ھي خریطة توضح Land Coverخريطة الغطاء األرضي ** 

 رملیة أو برك أو بحیرات إلى محاصیل زراعیة أو كثبان غابات أو حشائش أو األرض سواء
 .غیر ذلك

قطعة  النشاط البشري الموجود في ھي خریطة توضح  Land Use خريطة استخدام األرض ** 
میة والتعلی والزراعیة والسكنیة والتجاریة االستخدامات الصناعیة أرض معینة، فتوضح

  .ذلك والصحیة إلى غیر
 أ جمال الزراعة والتنمية الزراعية

التقنیات الحدیثة  ال یمكن إحداث تنمیة زراعیة بدون توفیر الدراسات الجغرافیة ، وتساعد
 :في المجال الزراعي فیما یلي

 .التنبؤ بإنتاجیة أي محصول قبل الحصاد .١

المفاجأة وتفادي  و الموجات الحارةسرعة التنبؤ بالتقلبات المناخیة  مثل موجات الصقیع أ .٢
  .المزارعون آلثارھا الضارة 

األراضي  رصد حاالت التعدي على األراضي الزراعیة، وسن القوانین الرادعة لحمایة .٣
 .الزراعیة

الزراعیة لسرعة  الكشف عن إصابة بعض المحاصیل الزراعیة ببعض األمراض واآلفات .٤
 .التدخل لحل ھذه المشكلة

تأثرھا ببعض   ومدى )الترع والمصارف واألنھار( ئص المجارى المائیة التعرف على خصا .٥
 .المرئیة الفضائیة التالیة المشكالت ومنھا نمو وانتشار الحشائش المائیة، كما توضحھا
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 ب جمال التنمية الصناعية
دمة ومصادر المستخ لتوزیع المواد الخامتتطلب التنمیة الصناعیة توافر الدراسات الجغرافیة  - ١

تحدید أنسب المواقع لتوطن صناعات  الطاقة المناسبة، وحاجة السوق من المنتج الصناعي مع
 .محددة

 ج جمال التنمية السياحية واكتشاف اآلثار
المشروعات السیاحیة، كما تساھم  تستخدم الصور الجویة والفضائیة في تحدید أنسب المواقع إلقامة

  في الكشف عن المواقع األثریة
 :التنمية البشرية -:ًثالثا 

الجغرافیة في دراسة  ًأفادت جغرافیة التنمیة كثیرا من تقنیات االستشعار من بعد ونظم المعلومات
 :.السكان وتحسین ظروفھم الحیاتیة وذلك على النحو التالى

 جمال النمو العمراني -أ 
    باستخدام التقنیات الحدیثة رافیةتعتمد التنمیة العمرانیة على قواعد بیانات توفرھا الدراسات الجغ

   بم تفسر ؟
 ھوالخدمات المطلوب لتحدید أنسب أشكال التخطیط العمراني - ١
أو قریة من خالل مقارنة المرئیات  كما یمكن تحدید اتجاھات النمو العمراني ألي مدینة -٢  - ٢

  الفضائیة لسنوات مختلفة ، 
ومن ثم  اني المستقبلي ألي تجمع عمرانيخالل ذلك التنبوء باتجاھات النمو العمر ویمكن من - ٣

والشكل المقابل یوضح تطور النمو العمراني لمدینة شبین  .إمكانیة وضع الخطط المالئمة لتنمیتھ
 الكوم على

  .فترات زمنیة مختلفة
  
  
  
  
  

 جمال اخلدمات الطبية والصحية - ب    

 :ومنها ما يلي صحيةتتعدد جماالت استخدام التقنيات احلديثة يف اجلغرافيا الطبية وال
 .تفسیر أسباب تفشي مرض معین في منطقة ما .١
تخطیطھا   وإعادةتحدید المناطق المخدومة والمحرومة من الخدمات الطبیة والصحیة .٢

 .وتنمیتھا
مكان االتصال  ، من خالل تحدید أقرب وحدة إسعافات إلىإدارة اإلسعافات الطبیة الطارئة .٣

  .إلیھ لطرق البدیلة للوصولالمبلغ عن الحادث، وأقصر الطرق، وا
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  تشمل عناصر البیئة شقین ھما الطبیعیى والبشرى  - ١
 

 

ھي ذلك الوسط المحیط باإلنسان والذي یتأثر بھ 
الجوانب الطبیعیة  ویؤثر فیھ، ویشمل كافة

  .والبشریة
  فمصطلح البيئة يهتم بكل العناصر الطبيعية 

   )ونات البيئةمك (
  الغالف الغازي ومكوناتھ، - ١
  والغالف المائي وما بداخلھ،  - ٢
   )المعادن مصادر الطاقة  وتربة)والغالف الصخري وما یتضمنھ من  - ٣
  وتجمعات بشریة مختلفة،  والغالف الحیوي وما یشملھ من نباتات وحیوانات، - ٤

  :مراحل تفاعل اإلنسان والبيئة - ١
  حاجاتھ،  ًدایة الخلیقة ساعیا الستغالل مواردھا إلشباعارتبط اإلنسان بالبیئة منذ ب - ١
   بینھما، والتأثر  التأثیرتظھر فیھا عالقةوقد مر تفاعل اإلنسان ببیئتھ بعدة مراحل تظھر  - ٢

  :ویمكن تلخیص ھذه المراحل على النحو التالي
   : األوىلاملرحلة

عن طعامھ وشرابھ ومارس فیھا  ًباحثا  اإلنسان حیاة تنقل مستمرعاشفي بدایة ھذه المرحلة  - ١
  جمع الثمار وصید الحیوان، 

لضیق نشاطھ ومحدودیة متطلباتھ  بم تفسر ؟؟ - ً تأثیرا على البیئة،لإلنسان ولم یكن - ٢
 . األساسیة

 متطلبات فازدادت ،وتم اكتشاف النار ھذه المرحلة تطورت أدوات الصید وأسالیبھ بنھایة ولكن - ٣
 . ً البیئة محدوداعلى  وأصبح تأثیرهط البشري،اإلنسان األساسیة وازداد النشا

  :   الثانيةاملرحلة
 مزرعتھ في تجمعات قرب واستقر لتوافر المیاه والتربة الخصبة، عرف اإلنسان الزراعة - ١

   البشري،  وتمثل أول أشكال االستقرارسكنیة عرفت بالقرى
  القنوات، وشقوازداد تأثیره على البیئة؛ حیث قام باستخدام وضبط میاه األنھار،  - ٢

  البيئة -: ًأوال 

  الوحدة الثانية
 جغرافية التنمية وموارد البيئة 
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   ما النتائج المترتبة على ھذه التغیرات واالنشطة ؟؟

ًّونتج عن ھذه األنشطة البشریة نفایات، لكنھا لم یكن لھا تأثیرا سلبیا   ، البیئةعلى ً
  وتعد ھذه المرحلة بدایة تفاعل اإلنسان مع البیئة

   :الثالثة املرحلة
 الثامن عشر المیالدي القرن  منتصفتمتد ھذه المرحلة منذ بدایة الثورة الصناعیة في - ١

   اآلالت ألغراض متعددة، اإلنسان  حیث استخدم منتصف القرن العشرین،حتىو
 وخالل ھذه المرحلة ،المختلفة  لتسییر وسائل النقل )والبترولم الفح( لحفريا بحرق الوقود أفبد - ٢

 اعھ، ظھور مشكالت بیئیة متعددة وخطیرة كالتلوث بأنوأدت عملیة التصنیع الى 
  . ظھر فیھا التأثیر السلبي لإلنسان على البیئةالمرحلة وھذه - ٣

   : الرابعةاملرحلة
    العشرین حتى اآلن،للقرن  وتبدأ من النصف الثانياألن المرحلة التي نعیشھا ھى - ١
  وسائل االتصال، وتطورت وفي ھذه المرحلة ظھرت الحاسبات اإللكترونیة - ٢
تعاظم تأثیر ما النتائج المترتبة على  البیئة، االنسان علىبتعاظم تأثیر لمرحلة كما تمیزت ھذه ا - ٣

   البیئةاالنسان على
 الموارد كاستنزاف  مشكالت بیئیة أكثر خطورة من المرحلة السابقةظھرت) أ (       -جـ 

  ،  النوويوالتلوثالحراري، واالحتباس الطبیعیة، 
 الحفاظ على البیئة واستدامة المشكالت والعمل على  یبادر بحلول ھذهالعالم وبدأ) ب ( 

   .ثرواتھا لألجیال القادمة
  

التفاعل  ًوبناء على مراحل تفاعل اإلنسان مع البیئة قام العلماء بتنظیر وتفسیر ذلك
  .وتلك العالقات بین اإلنسان والبیئة

  : النظريات املفسرة لعالقة اإلنسان بالبيئة- ٢
  ھیا...  اإلنسان والبیئة ظھرت عدید من النظریات التي تفسر العالقة بین

  ...بنا نتعرفھا 
   - : )احلتمية اجلغرافية(  النظرية احلتمية البيئية -أ 
   تقر ھذه النظریة أن اإلنسان یخضع للبیئة فھي تسیطر علیھ ولیس العكس؛ - ١

علیھ أنشطتھ  فالبیئة بما فیھا من مناخ وغطاء نباتي وحیاة حیوانیة تؤثر على اإلنسان وتحتم
  .ادیة وعالقاتھ التجاریةاالقتص

   -:النقد املوجه لتلك النظرية 
   من العوائق البيئية؛ جتاهلت التطور التكنولوجي ودوره يف احلدتعرضت النظریة للنقد حیث 
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من  التطور التكنولوجي ودوره في الحدأید صحة العبارة التالیة تجاھلت النظریة الحتمیة  -
  العوائق البیئیة

الجغرافي علیھا العزلة مثل الیابان  ن بعض البلدان التي یفرض موقعھاوالدلیل على ذلك أ
وتطور وسائل النقل والمواصالت واالتصاالت  أصبحت بفضل التقدم التكنولوجي الھائل

   غیر معزولة عن العالم،
  .وبالتايل ظهرت النظرية املضادة للحتمية وهي النظرية اإلمكانية

  :اليةالنظرية اإلمكانية أو االحتم - ب 
 تقوم فلسفتھا على أن اإلنسان یؤثر على البیئة بشكل كبیر، وتؤكد على إیجابیة - ١

مجاالت حیاتھ، وإنما  ألنھ یملك إرادة فعالة مؤثرة لیس فقط فیما یتخذه من قرارات في كل اإلنسان
ًلھ تأثیرا كبیرا على بیئتھ أیضا ً    دلل على صحة ذلك ؟،ً

نسانیة؛ الحضارة المصریة القدیمة، حیث نجح اإلنسان في اإل وخیر مثال على ھذه القدرات 
  .ًالسیطرة على نھرالنیل من خالل إقامة الجسور ومشروعات الري، وحدیثا بناء السد العالى

   -:النقد املوجه لتلك النظرية 
فیھ إلى السیادة والتحكم  بسبب المغاالة في أھمیة دور اإلنسان الذي یصلتعرضت النظریة للنقد 

السیادة شبھ المطلقة مثل مشكالت التلوث  بیئتھ، مما نتج عنھ مشكالت عدیدة بفعل ھذهفي 
  ».عدم التوازن البیئي «والتي أدت إلى مشكلة عالمیة وھي  وتآكل طبقة األوزون والتصحر

  :النظرية التوافقية - ج 
ر الوساطة بین كل بدو تعد النظریتان السابقتان على طرفي نقیض لذا ظھرت نظریة ثالثة بینیة تقوم

المطلقة أو اإلمكانیة المطلقة وإنما تؤمن  وھذه النظریة ال تؤمن بالحتمیةمن الحتمیة واإلمكانیة 
  .بتأثیر اإلنسان على البیئة وتأثره بھا

  :النظام البيئي
وضع هللا سبحانھ وتعالى للكون الذي نعیش فیھ  - ١

وتستمر  دورة حیویة تتسم بالدقة والتوازن،
عالمنا بفضل سلسلة من التحوالت الحیاة في 

المحیطة،  والتفاعالت بین عناصر البیئة
  وبالتالي البد من التعرف على 

والذي یمثل منطقة متكاملة  النظام البيئي - ٢
من كائنات حیة ومكونات غیر حیة  تتكون

موجودة في مكان معین، تتفاعل مع بعضھا 
وفق نظام دقیق ومتوازن في  البعض،

 لتستمر في أداء دورھا دینامیكیة ذاتیة،
    .الستمراریة الحیاة



  خلف حمروس ميخائيل /االستاذ                       the challenge                       ة التحدىمذكر   

   ٠١٢٨٨٦٤٧١٧٢ /٠١٠١٨٦٨٠٠٦١       In Development Geography       جغرافية التنمية فى    

 ١٢ خاص باموعات املدرسية 

   - :مدخالت وخمرجات النظام البيئى 
عملیات،  وتمر بعدة» مدخالت«یشمل النظام البیئي عدة عناصر تدخلھ في صورة وتسمى 

  »مخرجات «وتخرج منھ بصور مختلفة وتسمى 
مدخالت النظام 

  البيئى

   النظام البيئىخمرجات

  
  
  

 بالطاقة الالزمة للحیاة، كما تساعد تمدنا  - :أشعة الشمس
عملیة البناء الضوئي، وتخرج في صورة إشعاع  النبات على

  .أرضي
  
  
  

  تعمل أشعة الشمس على تبخر المیاه فتتكون السحب -١ -:اء ـامل
  األمطار، وللمیاه عدة استخدامات ،  ثم تسقط -٢
، وبخار )األنھار(فى صورة جریان سطحي  وتخرج المیاه -٣

  .اء والنتحالم
  
  
  

تساعد حرارة الشمس والمیاه على تفكك الصخور  -١ -:الرتبة 
  ، یؤدي إلى تكوین التربة وتفتیتھا مما

التعریة  وتفقد التربة بعض عناصرھا نتیجة لعوامل -٢
 .والتصحر والتجریف

  
  
  
  

یدخل عن طریق الزراعة واستنباط أنواع جدیدة،  -١: النبات
نھار على نقل بذور بعض النباتات من الریاح واأل وتساعد -٢

 یخرج النبات عن طریق اكل االنسان لھ -٣. مكان آلخر
 والحیوانات والحصاد 

  
  

  :احليوان
  ینتقل الحیوان من بیئة ألخرى  -١ 

 أو الموت أو الھجر ویخرج عن طریق الصید -٢
  
  
  
  

ا ًیتأثر بكل عناصر النظام البیئي ویؤثر فیھا إیجاب -١ - :االنسان
  ًوسلبا

 ویخرج عن طریق الموت -٢

القادمة من الموارد الطبیعیة  ولكى یحیا اإلنسان بمستوى صحي عال، ودون المساس بحقوق األجیال
  ..البيئي احلفاظ على البيئة وحتقيق التوازنمن البد 
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  :ب التوازن البيئي

وعناصر البیئة  مكوناتویقصد بھ بقاء یعد التوازن البیئي من أھم خصائص النظام البیئي،  - ١
   الطبیعیة على حالتھا دون إخالل،

لعدة عوامل تؤدي إلى تغییر بعض عناصرھا مما یؤدي إلى اختالل ھذا  ولكن یتعرض النظام البیئى
  فمتى یختل التوازن البیئي؟  ...التوازن 

ة أو عناصر تلك البیئ یختل التوازن البیئي عندما یبدأ اإلنسان في تغییر بعض مكونات
  عن شكلھا الطبیعي،

  )اسباب اختالل التوازن البيئى  ( :البيئة فيما يلي وتتمثل مظاهر تدخل اإلنسان يف 
  الثورة الصناعیة وما ترتب علیھا من نتائج سلبیة كزیادة معدالت التلوث - ١
  .) ...المیاه  التربة ( واستنزاف بعض الموارد الطبیعیة  - ٢
  .واألسمدة ة واإلفراط في استخدام المبیداتالصید الجائر للطیور والحیوانات البری - ٣
  عملیات التعدین وقطع الغابات أدى إلى ارتفاع درجة حرارة العالم مما یؤدي - ٤
  .إلى تغیرات مناخیة لھا تداعیات سلبیة على كل عناصر النظام البیئي - ٥
  .إدخال كائن حي أو إخراجھ من بیئة ما أو القضاء علیھ - ٦

  افظة على البیئة ؟ما دور جغرافیة التنمیة فى المح
  في  وهنا يظهر دور جغرافية التنمية

 التوازن البیئي وأسبابھ، رصد التعدیات البیئیة وأشكال اختالل  
 إلى حمایة البیئة ومواردھا من التلوث  ًتمھیدا لوضع خطط وسیاسات تنمویة شاملة تھدف

  :ذلك من خاللوعلى حقوق األجیال القادمة فیھا  وإعادة التوازن البیئي، بھدف الحفاظ
  .نشر الوعي البیئي لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاتھ - ١
  . )مثل إنشاء المحمیات الطبیعیة ( وضع استراتیجیات لحمایة البیئة من التدھور  - ٢
  .تفعیل نتائج وتوصیات المؤتمرات العالمیة للبیئة - ٣
 ًیؤثراختالل التوازن البیئي سلبا على الموارد، فھل تعرف المقصود بالموارد؟ - ٤
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  .یتكون النظام البیئي من عدة عناصر متنوعة تمثل موارد نافعة لإلنسان
   ّثروة اكتشفھا اإلنسان وأدرك أھمیتھا وتمكن من استغاللھا :املورد

  - :تصنيف املوارد - ١
  :ًتم تصنیف الموارد وفقا لثالثة أسس یلخصھا الشكل التالي

  
  
  
  
  

                                                        
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  املوارد بأنواعها،  وهنا تتجلى القيمة النفعية جلغرافية التنمية يف تقييم ومتابعة أساليب استخدام 

  الشعوب يف احلاضر واملستقبل  عليها واستثمارها بشكل يشبع حاجة كما تهتم باحلفاظ 

 ثانيا املوارد

 حسب مدى االنتشار  حسب التجدد  حسب املصدر

 تصنيف املوارد

موارد 
 طبيعية 

موارد 
  بشرية 

 )احلضارية(

موارد 
 متجددة  

موارد غري 
 متجددة 

شار
النت

عة ا
اس

و
شار 

النت
طة ا

وس
مت

 

شار
النت

ة ا
دود

حم
 

تش
االن

دة 
حمدو

دا 
ر ج

ا
 

ھي الموارد 
دت  التي وج
دخل  دون ت
سان  اإلن

ي ھب ة فھ
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ن  وم
ا  أمثلتھ
ة  الترب
ات  والنب
ي  الطبیع
وان  والحی
وارد  والم
ة  المائی
صادر  وم
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  أسلوب الحیاة وجودتھا بجوانبھا االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة، المیاه أصل الحیاة، وتؤثر على
  .السیاسیة الدولیة بل تعدى تأثیرھا في بدایة القرن الحادي والعشرین إلى العالقات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

– 

  املوارد املائية واساليب إدارتها 
– 

  د املائية واساليب إدارتها املوار
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ثانيا
ً

 العربيموارد املياه العذبة يف الوطن : 
األمطار مما یعرضھ ألزمھ في المیاه العذبة  ًیعد الوطن العربي من أكثر مناطق العالم جفافا، حیث تقل بھ معدالت

 . ً؟ تعال نتعرف معا علیھا فھل تعرف أسبابھا وطرق التغلب

  أزمة املياه يف الوطن العربي- ١
  :التغلب علیھا وطرقالحظ الشكل التالي وتعرف أسباب أزمة المیاه في الوطن العربي 

  
  

 

 

 

 

 

 

 :املؤشرات التنموية الدالة على وجود أزمة مياه عذبة يف الوطن العربي
من موارد المیاه  من مساحة العالم ولكن نصیبھا % ٩,٦تمثل مساحة األراضى العربیة نحو  -أ 

  . العالم من موارد المیاه على مستوى% ، ٥العذبة ال یزید على 
أراضیھ، أي أن منابع   من المیاه العذبة الجاریة في الوطن العربي من خارج ٪٦٠ تأتي نسبة  -ب

 .نھر النیل ونھرا دجلة والفرات األنھار الرئیسة تقع خارج حدود الوطن العربي مثال
ًّ مترا مكعبا سنویا، ٧٢٧  یقدر متوسط نصیب الفرد من موارد المیاه العذبة بالوطن العربى بنحو - ج ً ً

 .ً متر مكعب للفرد سنویا١٠٠٠ الفقر المائي الذي یساويوھو أقل من خط 
المیاه المتاحة بھ، في  من موارد % ٧٦,٨ تقدر نسبة استھالك المیاه العذبة بالوطن العربى نحو  -د

ًالعالم مما یمثل ضغوطا عالیة على المیاه العذبة  على مستوى % ٧,٥حین تصل ھذه النسبة إلى 
 .بالوطن العربى

العربیة، حیث تستخدم في  االستخدامات الزراعیة في مقدمة استخدامات المیاه في المنطقة تأتي  -ـ ھ
المائیة المتاحة، ثم یأتي بعد ذلك كل من  من إجمالي الموارد % ٨٨.٧األنشطة الزراعیة نحو 

و تعرض موارد المیاه بالوطن العربي للتلوث، نتیجة إلقاء  .االستخدامات الصناعیة والمنزلیة
  .ومیاه الصرف بھا لفات الصلبةالمخ

:األمن املائي 

  
  

 وقوع معظم الوطن -١
 العربي يف النطاق

   اجلاف
 زيادة عدد السكان -٢

 تعدد استخدامات -٣
 املياه

 ثبات كمية املياه -٤
 سوء االستخدام -٥

 أدى اىل 

  نقص املياه  -١
  زيادة الطلب  -٢
 قلة املياه -٣

  وندرتها 
 تلوث املياه  -٤

 أدى اىل 

ئية
 ما

مة
أز

 

لب
تط

ي
لة  
كام

مت
رة 

ادا
ية   

ملائ
د ا

وار
لم

ل
 

 



  خلف حمروس ميخائيل /االستاذ                       the challenge                       ة التحدىمذكر   

   ٠١٢٨٨٦٤٧١٧٢ /٠١٠١٨٦٨٠٠٦١       In Development Geography       جغرافية التنمية فى    

 ١٧ خاص باموعات املدرسية 

ثالثا
ً

 إدارة موارد املياه: 
من أزمة حقیقیة دفعت  لھض لإلنسان، وما تتعر( مالحة  عذبة)ًنظرا ألھمیة موارد المیاه بنوعیھا 

ًتعال معا نتعرف .ألجیال الحاضر والمستقبل الم التباع عدة أسالیب إلدارتھا وتحقیق األمن المائيالع
 أسالیب إدارة الموارد المائیة

 :أساليب إدارة موارد املياه املاحلة - ١
  
من كل أشكال التلوث  المحلیة والدولیة بھدف الحفاظ علیھا وحمایتھاسن القوانین والتشریعات  - ١

 .لناجمة من ناقالت البترولوخاصة ا
 .استثمارھا في تحلیة میاه البحر كدول الخلیج العربي - ٢
  .استخدامھا في االستزراع السمكي وإنتاج النباتات الرعویة - ٣

  :أساليب إدارة موارد املياه العذبة - ٢
  :تتعدد وسائل وأسالیب إدارة الموارد المائیة العذبة ومنھا

  : رفع كفاءة أساليب الري-أ
    یوجد عالقة بین أسلوب الري وحجم المیاه المطلوب

المثال إذا  الري كلما قلت كمیة المیاه المطلوبة لزراعة محصول ما؛ على سبیل  فكلما زادت كفاءة
 ) الري بالتنقیط- الري بالرش ( بنوعیھ   إلى الري الحدیث)الري بالغمر(تحولنا من الري التقلیدي 

  .المطلوبة ى انخفاض كمیة المیاهفھذا یؤدي إل
  العوامل املساعدة على كفاءة الرى

   - : وتعتمد كفاءة الري على
   أسلوب الري المتبع  - ١
  نظام توزیع المیاه  -٢ 

  المیاه المستخدمة  حجم - ٣
       عملیات الصیانة - ٤
  .أطوال قنوات الري والصرف  -٥ 

  :)السياسة املائية( : ب تغيري الرتكيب احملصويل
المیاه كاألرز وقصب  ویتم ذلك بتقلیل مساحات المحاصیل التي تحتاج إلى كمیات كبیرة من .١

الري لترشید استخدام المیاه وتقلیل الفاقد  السكر، واالھتمام بالزراعات األقل حاجة لمیاه
 .منھا

  .سالالت من األرز وقصب السكر تستھلك كمیات قلیلة من المیاه  والعمل على استنباط .٢
  :تسعريج ال

لالستخدامات المختلفة،  تتجھ سیاسات معظم دول العالم إلى فرض نوع من التسعیرة على المیاه - ١
َّوتحدد أسعار المیاه على أساس االستھالك وفق َ نظام الشرائح وتكالیف الخدمة، ونوعیة المیاه،  ُ

  .في حالة وجود شركات میاه خاصة منافسة والتسعیر السوقى للمیاه
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  : املائيد نشر الوعي
الوعي المائي بھدف ترشید  إن قضیة األمن المائي جزء من األمن القومى، لذلك تھتم الدول بنشر

  :المائیة وذلك من خالل االستھالك وتحقیق التنمیة المستدامة للموارد
  وجمیع المستخدمین لھا إعداد برامج لتنمیة مھارات العاملین بأجھزة ومؤسسات إدارة المیاه .١
  .بقضایا المیاه ئل اإلعالم المختلفة ومواقع التواصل االجتماعي للتوعیةاستخدام وسا .٢
  .الحدیثة إطالق حمالت إعالمیة لتوعیة المزارعین بأھمیة استخدام أسالیب الري .٣

  :إقامة مشروعات لضبط املياه -ه 
القناطروالترع  تتمثل مشروعات الضبط في كل ما ینظم ویوفر ویدیر الموارد المائیة ومنھا

  الفیضانات وتخزین المیاة وتولید الكھرباء، لبحیرات الصناعیة والسدود، فتقام السدود للوقایة منوا

  :دعم مصادر املياه بطرق غري تقليدية - و 
  :تتنوع األسالیب غیر التقلیدیة إلدارة الموارد المائیة ومن أھمھا

الثمانینات من القرن الماضي في  بدأت الدول العربیة منذ: معاجلة مياه الصرف الصحي والزراعي) أ ( 
  ، وذلك بھدف حمایة البیئة وتقلیل تلوثھاتطبیق ھذا األسلوب، 

ًوتعد دول الخلیج نموذجا رائدا في ذلك ، وتستخدم ھذه المیاه في ري الحدائق واستصالح األراضي  ً
  .الصحراویة

خالل تحفیز وتكثیف  ن م) األمطار( وتھدف لزیادة العرض من المیاه : االستمطار الصناعي)  ب (
  .السحب

رابعا
ً

   - :نهر النيل كنموذج تطبيقي للموارد املائية: 

   كم ،٦٦٧٠یمتد نھر النیل نحو  - ١
     مساحة إفریقیا من % ١٠ وتقدر مساحة حوضھ بما یعادل 

 ؟% ١٠كم ومساحة تبلغ ٦٦٧٠ ما النتائج المترتبة على امتداد نھر النیل
ھریة الكبرى في العالم من حیث المساحة بعد كل من األمزون في وھو بھذا یعد ثالث األحواض الن - ٢

 .أمریكا الجنوبیة، والكونغو في إفریقیا

 ویضم أجزاء من أحد عشر دولة  - ٣
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   : )املوقع واالمتداد(  حوض النيل  - ١
ي  - ١ سیة ف اھرة تضاری م ظ ل أھ ر النی د نھ یع

  إفریقیا، 
ولي ؛ - ٢ ر ط ھ نھ سم بأن ین  ویت ع ب ث یق حی

رض  ي ع رة ٣ ٣٠دائرت وب بحی ا جن ً جنوب
ا و  د ٣١ ٣٦فكتوری صبھ عن ي م ماال ف ً ش

  دمیاط على البحر المتوسط 

ك ؟ ى ذل ة عل ائج المترتب ا النت                       م
ن ) أ (  ر م ع أكث ذلك یقط یة، ٣٥وب ة عرض                                                                 درج
ى ) ب (  ب عل د ترت لوق ر النی داد لنھ ذا االمت  ھ

  تنوع األقالیم المناخیة والنباتیة

ة  - ٣ ارة التالی حة العب ى ص ل عل وع -:دل  تن
ر  وض نھ ة بح ة والنباتی الیم المناخی األق

 النیل ؟ 
   المنطقة االستوائیة منحیث ینبع النیل  -) أ ( 

اخ ) ب (  ر بالمن م یم توائيث بھ االس ي(  ش  ف
   ) أحواض بحر الجبل وبحر الغزال

ـ (  مي) ج بھ الموس اخ ش م المن ثث ي (    حی یلتق
ده شرق  برواف ن ال شیة م                         ، )الحب

ث الجاف المناخ الصحراوي ثم) د (  رق   حی یخت
  الصحراء الكبرى ، 

  حوض البحرالمتوسطًوأخیرا ینتھي إلى منطقة ) ھـ ( 
  )املنابع والتضاريس( نهر النيل  - ٢

  :اھھ من ثالث منابع رئیسة وھيیستمد نھر النیل می
  .االستوائیة ویتمثل في ھضبة البحیرات : منبع دائم- أ

وتقتصر تغذیتھا للنھر في فصل الصیف، وھي  ویتمثل في ھضبة إثیوبیا:  منبع مومسي-ب
  .الرئیس في حدوث فیضان النیل السبب

ر النیل ونھر الكنغو ، خط تقسیم المیاه بین نھ وتتمثل في منطقة:  منابع منطقة أعايل النيل- ج
  .ًوھو یسھم بنسبة قلیلة جدا في مائیة النیل. )بحر الجبل، بحرالعرب، بحر الغزال(وتضم أنھار 

ًنظرا ألھمیتھما  وسنتناول فیما یلي المنبعین الدائم والموسمي لنھر النیل بشئ من التفصیل
  .بالنسبة لمصر
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  :) املنابع االستوائية ( أوال املنابع الدائمة
 فوق )ًمترا ١٥٠٠ (ع فوق ھضبة البحیرات االستوائیة، والتي یبلغ متوسط ارتفاعھا تق - ١

  ، )٢ ألف كم ٣٥٥ (مستوى سطح البحر، ومساحتھا 
؟                                   البحیرات االستوائیة ھذا اإلسم  یطلق على ھضبة - :بم تفسر  - ٢

  .ل بالنی لوجود خمس بحیرات كبیرة بھا وكلھا متصلة
  :ومن أهم حبريات املنابع الدائمة - ٣
رئیس :  بحیرة فیكتوریا-) أ (  د المصدر ال تع

ى ة ف رة عذب ر بحی ل وأكب اه النی صف  لمی الن
رة  ستمد البحی یة، وت رة األرض شرقى للك ال

 ، )األمطار (میاھھا من مصدرین رئیسین ھما
رة)األنھار(و ل من    التي تصب في البحی ولع

اجیرا، ویبل ر ك ا نھ اأھمھ سنوى  غ إیرادھ ال
و  و١١٤نح د نح ب وتفق ر مكع ار مت   ملی

رة ٨٢% ى بحی صل إل اقى ی التبخر والب  ب
  .ألبرت

 ٢٣.٨یبلغ تصریفھا :  بحیرة ألبرت -) ب ( 
ار ة  ملی ولى بدول د نیم صل عن ب وی ر مكع مت
  . ملیار متر مكعب ٢٦السودان إلى  جنوب

ل ر الجب ي بح ة ف ابع الدائم اه المن  وتجري می
غ  د منجالوالذي یبل ھ عن سنوى ل  التصرف ال

و  ى٣٠نح نجال إل ن م ب وم ر مكع ار مت   ملی
  ملكال یفقد نصف اإلیراد

سر  م تف ال -:ب ى ملك نجال ال ل من م د النی  یفق
راده  صف ای ن ( ن ار م٣٠م ى ٣ ملی  ١٥ ال

ار م ستنقعات  )٣ملی ود م ة  لوج ي منطق ف
  .بدرجة ھائلة السدود النباتیة مما یزید التبخر

ھ   را ت وبالتالخالص سھم البحی الى ت
 % ١٦ومنطقة أعالي النیل بنحو  اإلستوائیة

د أسوان،  من جملة اإلیراد السنوى للنھر عن
ئیل إذا در ض و ق اإلیراد  وھ ت ب ا قورن م

وق ار ف ن األمط سنوي م رات  ال ضبة البحی ھ
 االستوائیة 
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وقما قورنت باإلیراد السنوي  قدر ضئیل إذابتسھم البحیرا ت اإلستوائیة بم تفسر   من األمطار ف
  ؟ھضبة البحیرات االستوائیة

  .إضافة إلى التبخر  -٢        العوائق والسدود النباتیة التي یقطعھا النھر  - ١ وذلك بسبب

ثانيا
ً

  )املنابع احلبشية(املصدر املومسي : 
                         اید ذلك ؟، والتي تعد من أعلى ھضاب إفریقیاوھي تتمثل في ھضبة إثیوبیا  - ١

   متر،٢٥٠٠ – ٢٠٠٠متوسط ارتفاعھا بین  یبلغحیث 

 والنیل )رافد السوباط( حیث ینبع منھا البارو الموسمیة وتمثل ھضبة الحبشة منابع النیل - ٢
  .ًمن المیاه سنویا % ٨٤وتمد الھضبة مصر بنحو   ،)الجاش(القاش  األزرق وعطبرة وخور

 ١٥ویمثل مكعب،   ملیار متر١٣.٥غ تصریفھ یصب فى النیل األبیض ویبل :  نهر السوباط- ) أ ( 
  . من جملة إیراد النھر عند أسوان%

  وأعالى النیل   ملیار وھذا ھو مجموع تصرف السوباط٢٩ یصل تصرف المیاه عند ملكال -

، شمال الخرطوم ویلتقى بالنیل األبیض عند الذي یخرج من جنوب بحیرة تانا : النيل األزرق-) ب ( 
إیراد النھر عند أسوان لذلك یقال  من جملة % ٥٦ ملیار متر مكعب وتمثل ٥٢، ویبلغ تصرفھ 

  .مصر ھبة النیل األزرق 

  ً دائما یقال أن مصر ھبة النیل االزرق ؟-:بم تفسر 

   )  ملیار متر مكعب٥٢ (.من جملة ایراد النھر عند اسوان %  ٥٦بحیث یغذى النیل 

ملیار متر مكعب  ١٢.٥ نھر النیل ومتوسط تصرفھ  یعد العطبرة آخر روافد: نهر عطربة - ) جـ ( 
  . من جملة إیراد النھر عند أسوان %١٣تمثل و

ملیار متر مكعب،  ٨٩.٣مما سبق یتضح أن مجموع اإلیراد السنوى للنیل یصل إلى وادى حلفا 
واتساع بحیرة ناصر یفقد خمسة  حیث المناطق الجافة؛ ومع عدم وجود روافد وبطء الجریان

  . ملیار متر مكعب٨٤بحیرة ناصر نحو  متر مكعب أخرى حتى یصل عندملیارات 

  :مما سبق جند أن مائية نهر النيل تتأثر بعدة عوامل هي
  تفاوت كمیة األمطار من عام آلخر - ١

  مقدار ما یفقده النھر من میاه بفعل البخر أو التسرب - ٢
 درجة انحدار النھر - ٣
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   دور مصر يف مشروعات نهر النيل - ٢
نھر النیل في مصر  ًائما على المشاركة الفعالة في كافة مشروعات إدارة میاهحرصت مصر د

  :وبعض دول الحوض بھدف
  .زیادة المیاه التي تصل إلى نھر النیل بمصر من منابعھ العلیا - ١

  .تخزین میاه الفیضان - ٢
  .تولید الكھرباء - ٣

  .ُتقلیل ما یفقد من میاه النھر في البحر المتوسط - ٤

  .تحسین الرى وتنظیمھ - ٥

  :ن هذه املشروعات وم
  .إنشاء خزان سنار على النیل األزرق لصالح السودان - ١
  .المشاركة فى تكالیف سد أوین لتولید الكھرباء لصالح أوغندا  - ٢

  .م١٩٧١الذي افتتح عام ( بمحافظة أسوان)إنشاء السد العالي جنوب مصر  - ٣
  .المساھمة في تكالیف إنشاء سد جبل األولیاء في السودان - ٤

النباتیة ،   م الذي یھدف تفادي منطقة السدود١٩٧٨ع قناة جونجلى عام بدء تنفیذ مشرو - ٥
 .                                                       منھ إال أنھ توقف  % ٧٠وبالفعل تم تنفیذ نحو 

      ؟١٩٧٨ لم یكتمل مشروع قناة جونجلى منذ -:بم تفسر

ً ومن المتوقع أن یستأنف العمل بھ قریبااألھلیة في جنوب السودان، بسبب نشوب الحرب - ٦ ُ.  

  .إنشاء سد نیمولي عند مخرج نیل ألبرت - ٧
  .حفر عشرات اآلبار في كینیا - ٨

  .إقامة سد كیوجا لتجفیف المستنقعات حول بحیرة كیوجا - ٩
  

  مع اطیب امنیاتى بدوام التفوق
   خلف حمروس ميخائيل/إهداء   أ 

  الجغرافیا واالقتصاد) أ ( معلم أول 
  مطاى الثانویة بنینبمدرسة 
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   املعادن خصائصها وتوزيعهاً:أوال
  المعادن ثروة قومیة تعتمد علیھا الدول في زیادة دخلھا ولھا عدة خصائص

  .كما أنھا تختلف في توزیعھا الجغرافي من دولة ألخرى

  خصائص اإلنتاج املعدني - ١
  :نیة ببعض الخصائص المھمة ، ومن ھذه الخصائصتنفرد الموارد المعد

  .المعادن مورد غیر متجدد قابل للنفاد .١
صھرھا وتشكیلھا  یمكن إعادة استخدام المعادن  وخاصة الفلزیة  مرة أخرى وذلك بإعادة .٢

  )Scrap ( .على سبیل المثال الحدید الخردة 
وما نتج عنھا من  شرة األرضیةیرتبط تكوین المعادن وانتشارھا بطبیعة الحركات الباطنیة للق .٣

سھلت على اإلنسان الوصول إلیھا  انكسارات والتواءات صاحبھا بروز بعض المعادن التي
  .أھمیة ھذه المعادن وأسعارھا واستثمارھا وكان لذلك أثره الواضح على

مختلط بالصخور  توجد أغلب المعادن في باطن القشرة األرضیة، والقلیل یوجد فوق السطح .٤
  .یتم تنقیتھا وفصلھا عن طریق الصھرولذلك 

  یمكن تخزین الموارد المعدنیة بكمیات كبیرة ولفترات طویلة .٥
  :العوامل املؤثرة يف اإلنتاج املعدني

  :العوامل یأتي في مقدمتھا یتوقف استثمار المعادن من وجھة النظر االقتصادیة على مجموعة من
المثال ال تقل النسبة  معدن في الخام فعلى سبیلتختلف نسبة وجود ال:  نسبة املعدن يف اخلام -أ 

  .فقط% ٣االقتصادیة لھ إلى  ، أما النحاس فتصل النسبة %٦٠االقتصادیة للحدید عن 
، من المعدن یھتم العلماء واالقتصادیون بتقدیر كمیة االحتیاطي -:بم تفسر  :االحتياطي كمية -ب 

تحدید عمرھا االفتراضي والكمیات المقرر  ن ثموذلك بھدف التعرف على الكمیات المخزونة منھ، وم
  .ستنزف في وقت قصیرُ تًّاستخراجھا سنویا حتى ال

النقل أو مناطق النشاط  إن قرب المعدن من سطح األرض ، ومن وسائل:  املوقع اجلغرايف للخام-ج
  .الصناعى یسھل من عملیة استثمار المعدن

  ؟النسبیة من معدن آلخرتختلف األھمیة  -:أید صحة :  أهمية املعدن-د

، فقدميااستخداماتھ الصناعیة  حسب
ً

واسع وخاصة في   كان الذھب والفضة یستخدمان على نطاق
  صك العمالت المعدنیة، 

– 

  املوارد املعدنية ومصادر الطاقة 
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     بم تفسر ؟ولكن قل االعتماد على الفضة وتراجعت أھمیتھا االقتصادیة
  غنیة بالذھب  مع اكتشاف مناجم

  ؟ غنیة بالذھب جماكتشاف مناما النتائج المترتبة على 
  .لقلة الطلب علیھا الفضة إنتاج وقل

والحرارة الشدیدة تعوق  یؤثر المناخ في عملیات التعدین؛ فاألمطار الغزیرة والثلوج:  املناخ -ـ ه
   .عملیات التعدین في المناجم المكشوفة

ا مما یتطلب ًعالیة جد إن عملیات البحث والتنقیب عن المعادن تحتاج إلى تقنیات:  رأس املال-و
عملیات استخراج الخامات المعدنیة وخاصة من  ًرؤوس أموال ضخمة، وینطبق األمر أیضا على

  .باطن األرض
  التوزيع اجلغرايف للموارد املعدنية - ٣

  اوىل الدول  املعدن  اوىل الدول  املعدن
   الصین –استرالیا   البوكسیت   المغرب –الصین   الفوسفات 

   استرالیا –الصین   الحدید   افریقیا  جنوب –الصین   المنجنیز
   كتزتخستان –جنوب افریقیا   الكروم

 

   الجیولوجي األركى  والتى تكون معظمھا فى الزمنیمتلك الوطن العربي عدید من الثروات المعدنیة 
  ) ما قبل الكمبرى(
  
  
   أهم املعادن بالوطن- ٤

  : العربي
  :يد احلد -أ

تعتبر موریتانیا أولى الدول 
ًالعربیة إنتاجا لھ حیث تنتج نحو 

العربي، وتقوم  ثلثى اإلنتاج
 - بتصدیر كافة إنتاجھا منھ خام  

 بینما تحتل الجزائر المركز
مصر في المرتبة الثانى ثم  

  لثة الثا
  :ب املنجنيز

  . ٪٧٫٥مصر  ٪ یلیھا١١٫٧ًّ تصدرت المغرب المرتبة األولى عربیا في إنتاج المنجنیز  - ١
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  :ج الفوسفات
 ٪، تلیھا ٥٧٫٤نحو  تأتي المغرب في مقدمة الدول العربیة المنتجة للفوسفات حیث بلغ إنتاجھا

  . ٪، ثم األردن ١٥تونس حیث تنتج 
  : الرصاص والزنك -د
  المغرب العربي، یتالزم وجود الرصاص والزنك عادة في الطبیعة ویتركز إنتاجھما في دول .١
الدول المنتجة األخرى للمعدنین  ًغرب أولى الدول العربیة إنتاجا للمعدنین، ومن أھموتعد الم .٢

  .ُتونس، الجزائر، سلطنة عمان، السعودیة
عملیة التعدین یعتریھا  رغم أھمیة الثروات المعدنیة وتعدد استخداماتھا في حیاتنا الیومیة إال أن .٣

العربیة من الخامات المعدنیة، مما دفع كثیر ل  األمر الذي یؤثر على إنتاج الدوعدید من المشكالت
  إلدارة الموارد المعدنیة للمحافظة علیھا وتنمیتھا ًمن الدول لتبني خططا استراتیجیة

  : املشكالت الىت تواجه عملية التعدين - ٥
  . من الخامات المعدنیة في الدول المنتجةانخفاض كمیة االحتیاطي - أ

  .التقنیات الحدیثة كلفة إنتاج المعادن نتیجة ارتفاع تكلفةقلة رؤوس األموال وارتفاع ت -ب 
  . افتقار القوى العاملة في القطاع التعدیني للتدریب المتخصص - ج

  أساليب إدارة وتنمية الثروات املعدنية - ٦
  .التعدین التوسع في البحث والتنقیب عن المعادن، واستخدام التقنیات الحدیثة في -أ 

الصناعة؛ كالصناعات   فقد حل البالستیك محل كثیر من المعادن فيعادن،ب البحث عن بدائل للم
  الھندسیة واإلنشائیة وغیرھا

  .التدریبیة المتخصصة  من خالل الدوراترفع كفاءة الموارد البشریة العاملة بقطاع التعدین -ج 
قیمتھا یزید من   واالتجاه نحو تصنیعھا مما الحد من تصدیر الخامات المعدنیة بشكل خام-د

  .االقتصادیة
تفصیلیة عن كل المنشآت   استثماریة لكل دولة بحیث تحتوي على معلومات إعداد خرائط تعدینیة-ـ ھ

  .الصناعیة التعدینیة والتحویلیة
وقواعد البیانات   وإعداد الدراسات الجیولوجیة واالقتصادیة، دعم أنشطة البحث العلمي -و

  .والخاص  القطاعین العاموتوفیرھا، وجعلھا متاحة للمعنیین في
ثانيا
ً

  :مصادر الطاقة: 
  ؟ تعد الطاقة من العناصر المھمة لتحقیق التنمیة المستدامة -:بم تفسر

ًعامل أساسیا في دفع عجلة اإلنتاج وتحقیق االستقرار والنمو االقتصادي إذ تشكل إمداداتھا - ١ ً  
   الفقر؛ تحسین مستویات المعیشة والحد من ویوفر فرص العمل  مما - ٢
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  مصادر الطاقة غري املتجددة - ١
  : البرتول-أ

  یحتل البترول المكانة األولى بین مصادر الطاقة في العالم،  - ١
  لعدید من المواد الخام التي تقوم علیھا عدید من الصناعات،  ًكما یعد مصدرا - ٢
 ٤٢من  لعالم، والذي یقتربالعربي المكانة األولى في حجم االحتیاطي للبترول في ا ویحتل الوطن - ٣

  م،٢٠١٤٪ من االحتیاطي العالمي عام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  : الغاز الطبيعي -  ب

  یعد الغاز الطبیعي ثاني أھم مصادر الطاقة في الوطن العربي -١  - :أهميته
 ٪ من جملة إنتاجھ، في حین ینتج الجناح العربي األسیوى  ٢٥.٥وینتج الجناح العربي اإلفریقي نحو

  جملة اإلنتاج العربي،    ٪ من٧٤٫٥
 ٪ من إجمالي ٢٨٫٦نفس العام نحو  كما بلغ حجم االحتیاطي العربي من الغاز الطبیعي في - ٢

  .االحتیاطي العالمي
السعودیةوتحتل مصر المرتبة الخامسة من إجمالى إنتاج الوطن   یلیھاوتأتي قطر في المركز األول* 

  .م٢٠١٤عام  العربى
  :ريالفحم احلج - ج 

  . الجیولوجى األول  یوجد معظم فحم العالم في تكوینات العصر الكربوني أحد عصور الزمن .١
  یعد الوطن العربي من المناطق الفقیرة في إنتاج الفحم .٢
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 المغرب المركز األول حیث تحتل، ويقتصر إنتاج الفحم احلجرى على اجلناح العربي اإلفريقي
  .ضئیلة ج الجزائر كمیات ، وتنتمصر في المركز الثاني، وتأتي 
  :والتي تتمثل في أنھا)   الفحم– الغاز الطبیعي -البترول ( أھمیة مصادر الطاقة الحفریة  -:بم تفسر 

  .مصدر أساسي لتولید الطاقة .١
  .التجارة الدولیة مصدر للدخل القومي، كما تعمل على زیادة العمالت األجنبیة من خالل .٢
  تدخل في عدید من الصناعات .٣

  )   الفحم– الغاز الطبیعي -البترول (  -: لطاقة احلفريةمساوئ ا
  مھددة بالنفاد  - ١
 وملوثة للبیئة،  - ٢
ًمن باطن األرض نفقات عالیة نظرا الستخدام التقنیات الحدیثة  كما تحتاج عملیات استخراجھا - ٣

 التنقیب للمحافظة على البیئة من التدھور، في
 )  غاز طبیعى – بترول –فحم ( ة ما النتائج المترتبة على مساوئ الطاقة الحفری

 العالم فكرة البحث عن بدائل جدیدة للطاقة الحفریة تتمیز باالستدامة ولذا تبنت كثیر من دول * 
  .الطاقة المتجددة وحمایة البیئة وتكون تكلفتھا أقل فكان التوجھ الستخدام مصادر

   )الطاقة النظيفة( مصادر الطاقة املتجددة 
، استخدامات طاقة الریاح في الوطن العربي في الدول الواقعة شمال إفریقیاتركز  ت:طاقة الرياح -أ 

  أید صحة ذلك ؟ 
 ٠.٤، وتبلغ نسبة مساھمة طاقة الریاح نحو  مصر والمغرب وتونس الدول العربیة حیث تتصدر - ١

  الطاقة الكھربائیة بالوطن العربي، وھي مساھمة ضئیلة ومحدودة من إجمالي قدرات إنتاج% 
  ما النتائج المترتبة على ضآلة مساھمة دول الوطن العربى من طاقة الریاح ؟

ًخططا وأھدافا طموحة لزیادة االعتماد على طاقة الریاح ولذا بدأت العدید من الدول العربیة تبنى ً  
  مصر وطاقة الرياح

ًقدمت مصر نموذجا رائدا في تولید الكھرباء من الریاح      أید ذلك ؟ً
 على ساحل البحر األحمر على محطة ریاح الزعفرانة شاءحیث قامت بإن

   . غرب الموقع المشار إلیھ٢ كم ٦٤ومساحة أخرى قدرھا  ٢ كم ٨٠مساحة 
  بلغ إنتاج الوطن العربي من الطاقة: الطاقة الكهرومائية - ب 

  من إجمالي اإلنتاج من المصادر الرئیسة  % ١.٣الكھرومائیة نحو 
  من الدول العربیة المصادر المائیة بھا فيوتستغل العدید  للطاقة،

   .الكھرومائیة مثل مصر والعراق والجزائر وسوریا   تولید الطاقة
   تتمتع الدول العربیة بتوافر معدالت مرتفعة:ج الطاقة الشمسية

  من اإلشعاع الشمس یقابلة لالستخدام بشكل فعال مع التقنیات الشمسیة
  ًالمتوفرة حالیا
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 سيةمصر والطاقة الشم
، وتوجد في قریة الكریمات التابعة في مصر محطة الكریمات من أھم محطات الطاقة الشمسیة

  الجیزة ،  لمحافظة
ھیئة المعونة الیابانیة )  ب ( الحكومة المصریة ) أ  ( -:وقد شاركت في تمویلھا ثالث جھات ھي .١

  البیئة العالمي  مرفق)  ج ( 
 ً ملیون دوالرا، ٢٥٠وتبلغ تكلفتھا  .٢
 . ًالمستقب المشروع بإمكانیة زیادة قدرتھ اإلنتاجیة إلنتاج الطاقة میزویت .٣
  –لضخم ا ) Desert Tec ( مشروع دیزرتیك  ًوتعد محطة كھرباء الكریمات جزءا من .٤

  بم تفسر أھمیة مشروع دیزرتك ؟
لفائض ًإفریقیا الستخدامھا محلیا وتصدیر ا إلى تولید الكھرباء من الطاقة الشمسیة في شمال یھدف 

  ا إلى أورب
   :الكتلة احليوية -د 
تعد الكتلة الحیویة أحد مصادر الطاقة التي شاع  - ١

قبل ظھور  ، خاصةاستخدامھا في القرون الماضیة
  النفط، 

وتتكون الكتلة الحیویة من مخلفات المحاصیل  - ٢
  والخشب وروث الحیوانات،  الزراعیة

 ویتركز استخدام الكتلة الحیویة في الوطن - ٣
   أید صحة ذلك ؟  يف املغربالعربي 

حیث توفر الكتلة الحیویة نحو ثلث الطلب على 
األولیة ویتزاید استخدامھا في المناطق  الطاقة
  .الریفیة

 النباتیة سواء  المستمدة من الكائنات الحیةالطاقة یقصد بھ تلك  -: الوقود احليوى - هـ 
  منھا أو الحیوانیة

  
   ؟دول العالم إلنتاج الوقود الحیويتتجھ كثیر من   -:بم تفسر 
  كبدیل للوقود الحفري وذلك للحفاظ على البیئة  - ١
 العالمیة للبترول  كما أن أسعاره أقل من األسعار - ٢
 باإلضافة إلى أنھ یوفر فرص عمل متعددة للسكان  - ٣

صب الصویا وق الجاتروفا، الطحالب، فولالنباتات التي تستخدم في إنتاج الدیزل الحیوي  ومن     
 ٪ عند ١٠٠ ٪ حتى ٧٠الدفیئة ألكثر من  والذي یمكن أن یؤدي لخفض انبعاثات الغازاتالسكر 

 .ًاالستعاضة عنھ بدل من البنزین
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  -: ويواجه تطوير الوقود احليوي بعض التحديات
  الوقود الحیوي  منھا ضرورة تطویر تقنیات 

  وتوفیر السیاسات االقتصادیة المسئولة عن تسویقھ
مع  ًلك فإن الوقود الحیوي یفتح آفاقا جدیدة لزیادة المنافسة باألسواق العالمیةذ ، ورغم

   .أسعار البترول والغاز الطبیعي
 التجربة الربازيلية يف انتاج الوقود احليوي

 تستخدم البرازیل قصب السكر إلنتاج وقود اإلیثانول كوقود
وقد صنفت  م، ١٩٧٠حیوي، ویعود تاریخ ذلك إلى سنة 

 م ٢٠١٠األمریكیة لحمایة البیئة في سنة  ةالوكال
قصب السكرالبرازیلي بأنھ وقود  الوقود المنتج من

   بم تفسر ؟حیوي متطور 
  .عنھ وقود ذو سعر تنافسي ومردود طاقة عالیة حیث ینتج -جـ 

 المتجددة وغیر المتجددة  على قة بنوعیھا طأھمیة مصادر ال:ما النتائج المترتبة على 
  ؟ یة حیاتنا الیوم

في تحقیق التنمیة   تسعى دول العالم التباع عدة أسالیب إلدارتھا وتنمیتھا بما یساعد لذلك -جـ 
 .االقتصادیة المستدامة

 :األساليب املتبعة لتنمية وإدارة مصادر الطاقة - ٣
 :تتعدد أسالیب تنمیة مصادر الطاقة وإدارتھا ومنھا .١
 .المستدامة ًھربائیة وصول إلى التنمیةرفع الوعي بأھمیة ترشید استھالك الطاقة الك .٢
 .رفع كفاءة الطاقة والحد من غازات االحتباس الحراري .٣
 .الوقود الحفري التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتخفیف الضغط على استھالك .٤
المحلیین  إعداد مواصفات قیاسیة لبعض األجھزة الكھربائیة المنزلیة، مع إلزام المصنعین .٥

لمعدالت استھالك الطاقة  وردین لاللتزام بالمواصفات مع وضع إرشادات موضحةوالمست
 .الكھربائیة لھذه األجھزة

االستثمار والنظم  تطویر التشریعات واآللیات لتحسین كفاءة استخدام الطاقة، وحوافز .٦
الحد من استخدام مصادر الطاقة  الضریبیة المشجعة على إقامة تلك المشروعات بھدف

  ةالمستنفد
  مع اطیب امنیاتى بدوام التفوق

   خلف حمروس ميخائيل/إهداء   أ 
  الجغرافیا واالقتصاد) أ ( معلم أول 

  بمدرسة مطاى الثانویة بنین
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  :النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية: ًأوال
  :یةیختلف مفھوم النمو االقتصادي عن التنمیة االقتصاد

 :النمو االقتصادي            

 

: بينما يقصد بالتنمية االقتصادية

           

 ،  
  بینھما كما یلي وبذلك یتضح الفرق

  التنمية االقتصادية  النمو االقتصادي
   یتمثل في حدوث تغیرات كمیة في بعض- ١

  .تصادیةالجوانب االق
یتمثل في حدوث زیادة في ثروة  - ٢

  .فقط المجتمع
  یحدث على المدى القصیر ویسبق - ٣

  .التنمیة

تتضمن إحداث تغیرات كمیة ونوعیة  - ١
 .الجوانب االقتصادیة في
 ال ترتبط بزیادة ثروة المجتمع فقط، - ٢

یجب أن یصاحب ھذه الزیادة عدالة  ولكن
 .یشةالتوزیع وارتفاع في مستوى المع في
 تحدث على المدى الطویل، وال یمكن - ٣

علیھا إال بعد مضي فترة زمنیة  الحكم
  ًّطویلة نسبیا

 :اسرتاتيجية التنمية االقتصادية

 

 

ًتشكل التنمیة االقتصادیة عنصرا أساسیا في خطط أي دولة و ً  
  للتطور االقتصادي، ھي بمثابة محرك - ١
  .حیاة أفضل  فعن طریقھا یتم توفیر العدید من فرص العمل وبالتالي تحقیق - ٢
  
 

– 

  املوارد املائية واساليب إدارتها 
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 ولكي تضع أي دولة استراتیجیتھا للتنمیة االقتصادیة المستقبلیة یجب أن تحدد
 

  التنمية املشكالت ومعوقات            احتياجاتها املستقبلية هلا              ديها املوارد والثروات التي ل
  الحلول  بھا للبحث عن                                                                                              

 لتحقیق التنمیة المنشودة                                                                                             
ثانيا
ً

  :خصائص التنمية االقتصادية: 
  . ومخططة لتحقیق غایات وأھداف المجتمع واشباع حاجاتھعملية موجهة - ١
حتقق منوا متواصل ومستمرا عملية - ٢

ً ً ً
  .استنزافھا ً من خالل تجدد موارد المجتمع بدل من

  . تشارك فیھا كل فئات وقطاعات المجتمعيةعملية جمتمع - ٣
حتقق توازنا - ٤

ً
  . بین القطاعات االقتصادیة في المجتمع

حتقق قدرا كبريا من العدالة - ٥
ً ً

  .المجتمع  في توزیع الدخول والخدمات بین أفراد
ثالثا
ً

 :  
  

  
  راس املال والتكنولوجيا  القوى البشرية  املوارد الطبيعية

میة، من أھم مقومات التن
فغنى أي دولة بمورد 
طبیعي سھل االستثمار 

  - :مثل
        التربة الخصبة  - ١
والثروة المعدنیة   - ٢

  ومصادر الطاقة، 
   

 
 

  

تعد القوى البشریة 
 أساس )السكان(

التنمیة االقتصادیة في 
 أي مجتمع من
المجتمعات والعامل 

حفز على استثمار ُالم
 -الزراعیة(الموارد 
بما )  ...- المعدنیة 

تمتلكھ من معارف 
  .ومھارات

یعد رأس المال شرط مھم لتنفیذ  - ١
أي مشروع من مشروعات التنمیة 

أي مكان في العالم في 

 

      
  

 
كما أن استخدام التقنیات الحدیثة  - ٢

واألسالیب التكنولوجیة المتطورة 
ًدورا مھما في إنجاح ب یلع ً

مشروعات التنمیة بالمجاالت 
  المختلفة

  
  
  
  
  

 مقومات التنمية االقتصادية
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رابعا٩و
ً

  معوقات التنمية االقتصادية: 
٠  
  

  املعوقات االدارية   ت السياسيةاملعوقا  املعوقات االجتماعية  املعوقات االقتصادية 






 

  
 

  
 
  

 
  


 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 


 
 

 
  
 

 

 
 

 


 
 

 
 
 

 

 
 

 



 

 
 

 



 

خامسا
ً

  اسرتاتيجيات التنمية االقتصادية وأساليبها: 
استراتیجیة متكاملة  إن تحقیق التنمیة االقتصادیة في العالم یتطلب ضرورة وضع أسالیب وخطط

مع الوضع في االعتبار ضرورة الحفاظ   تحسین األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة للسكان،بھدف
  .على البیئة وصیانتھا لألجیال القادمة

   تطوير التعليم والبحث العلمي- ١
               

 لذلك تسعى الدول إلى تطویر التعلیم والبحث العلمي   
 

  .والبرازیل لبناء اقتصاد المعرفة ودفع عجلة التنمیة االقتصادیة مثل ألمانیا وكوریا الجنوبیة -جـ 
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  - :حتسني البنية التحتية - ٢
المتعددة ،   وتوفیر مصادر الطاقة لالستخدامات - ٢   شبكة الطرق  -١ التحتیة في وتتمثل البنیة 

  تطویر وسائل االتصال - ٣
    

ًالتي تتیح فرصا متعددة لخفض نسبة البطالة من ناحیة،  لجذب االستثمارات العربیة واألجنبیة، - جـ 
  . ة الدخل من ناحیة أخرىبزیاد ورفع مستویات المعیشة

  -:ملحوظة هامة 
 ًالدول العربیة جذبا لالستثمارات الخارجیة ویلیھا اإلمارات  السعودیة أولى

   
  .بالبنیة التحتیة وذلك إلھتمامھا

  

  )امليناء/مشروع وصال  الدار البيضاء(: منوذج عربي
استھدفت الخطة االستراتیجیة لمشرع وصال بالمغرب 

التحتیة بالمدن التي بدأت بطنجة، ثم مراكش  لبنیةتطویر ا
    ًوأخیرا الدار البیضاء

لتمكینھا من االرتقاء   لتحسین شبكات البنیة التحتیة -جـ 
الجانب  إلى مصاف كبریات العواصم العالمیة وتنشیط

  السیاحي
   ضبط معدالت النمو السكاني املتزايد - ٣
السكانیة الذي یعد  یة لبرامج تنظیم األسرة للسیطرة على خطر الزیادةتھتم الدول بإعطاء أولو) أ ( 

ًعامل معوقا للتنمیة االقتصادیة، وخاصة إذا لم یتزاید   الناتج القومي بقدر ھذه الزیادة،  ً
قوة مضافة لھا تعمل على تنمیة اقتصادھا مثل الصین  ًوھناك دول جعلت من الزیادة السكانیة) ب ( 

القوة البشریة لدیھا في مجال الصناعة والتي غزت العالم بمنتجاتھا  تثمارالتي استطاعت اس
  .الصناعیة

ومنھا الدول  كما قامت بعض دول العالم باتباع سیاسات للحد من الھجرة الخارجیة إلیھا) جـ ( 
  .األوربیة

   االهتمام بالتنمية االجتماعية- ٤
  المجتمعات،  اقتصادیات أي مجتمع منتؤثر التنمیة االجتماعیة بجمیع أشكالھا على ) أ ( 

 

حتى ال تصبح مناطق طرد سكاني  ولذلك فمن الضروري العمل على تنمیة وتطویر المناطق الریفیة،
  المدن الكبرى مما یؤدي النتشار ظاھرة العشوائیات حول
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 زيادة الصادرات من السلع واخلدمات - ٥
لالستیراد من الخارج، فلكل  ة اإلنتاج وتوفیر السیولة من العملة الصعبة الالزمةحیث تعمل على زیاد

الدولة عن قیمة وارداتھا سینتج فائض في المیزان  دولة میزان تجاري، وإذا زادت قیمة صادرات
 .التجاري، والعكس صحیح

 احلد من تصدير املواد اخلام للخارج - ٦

 

 : یؤدى إلى
الصناعات التي تعتمد على  إھدار مكتسبات األجیال القادمة، وحرمان الدولة من إنشاء العدید من - أ 

 . ) الطبیعي العربي مثل تصدیر البترول والغاز( ھذه الخامات، 
 . فقد مبالغ طائلة نتیجة الفرق بین سعر المادة الخام وسعرھا بعد التصنیع -ب
 لسياسات االقتصادية بالتنمية البيئيةربط ا - ٧

  

  تحسن في رفاھیة اإلنسان   ینتج عنھ حیث- ١
  الموارد، في حین یقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البیئیة وندرة - ٢

 

  ظة على الموارد البیئیة وترشید استھالكھایجب أن تھتم التنمیة بالمحاف - ١
  .استخدام مصادر الطاقة المتجددة على أسس بیئیة واقتصادیة سلیمة - ٢

 

انبعاثات الكربون  استخدام الموارد وتخفیض االقتصادیة التي یعتمد على كفاءة األنشطةھى 
 .التدھور البیئي والنفایات ومنع

 شراكة والتعاون الدويلال - ٨
  من الضروري دعم العالقات التجاریة بین جمیع الدول  - ١
  تصفیة الخالفات سواء السیاسیة أو االقتصادیة فیما بینھا  والعمل على- ٢
 ًعلمیة وعملیة للمشكالت األكثر تعقیدا كمشكلة المیاه التي یجب وضعھا في  والبحث عن حلول- ٣

  مستدامةأولویات التخطیط والتنمیة ال
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 أسباب ازمة الغذاء يف العامل: ًأوال

 :ترجع أزمة الغذاء في العالم إلى
  ارتفاع أسعار النفط العالمیة،  - ١

  
لتحویل  مما دفع كثیر من شركات إنتاج الغذاء

مساحات واسعة من إنتاج المحاصیل الحقلیة إلى 
نتج الوقود الحیوي كقصب ت إنتاج محاصیل

 .السكر والذرة وفول الصویا
    انخفاض اإلنتاجیة الزراعیة  - ٢

األسالیب  بسبب قصور التخطیط الزراعي وتخلف
والطرق الزراعیة المستخدمة في بعض مناطق 

 .الزراعة الرئیسة
  زیادة معدالت النمو السكاني - ٣

  
 یؤدي إلى زیادة الطلب على الغذاء رغم مما 

 .محدودیة اإلنتاج
الھجرة من الریف إلى المدن  - ٤ 

  
 .انكماش المساحة المزروعة وبالتال مما انعكس على قلة العمالة الزراعیة

 .نقص موارد المیاه، وتدھور األراضي الزراعیة وتدني جودتھا وسوء استغاللھا - ٥
ً انخفاض االستثمارات الزراعیة انخفاضا كبیرا لضعف العائد منھا - ٦ ً. 
 . الحروب وعدم االستقرار السیاسي  - ٧

    
لتنمیة القطاع  لتحقیق االكتفاء الذاتي من الغذاء عن طریق وضع الخطط االستراتیجیة الھادفة یسعى

  ي،الزراعي بشقیھ النباتي والحیوان
  
  
  

– 

  ة الزراعية واحليوانيةالتنمي
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ثانيا
ً

 الزراعة: 

  

 تحقیق األمن الغذائي  ًنظرا لمساھمتھ في  
 بة كبیرة من السكان توفیر الدخل لنس 
 األولیة للعدید من الصناعات التحویلیةد توفیر الموا.  
 املساحة املزروعة - ١

٪ للزراعة ٨٠ ملیار فدان منھا ٣٫٦أكثر من  في العالمعیة بلغت مساحة األراضى الزرا - ١
  ٪ للزراعة المرویة٢٠،  )المطریة( البعلیة 

 من امكانیاتھ  %٢٧ً فعلیا حوالى  فى الوطن العربىوتمثل المساحة المستغلة  - ٢
   أید صحة ذلك ؟ یختلف نصیب الفرد من األراضى الزراعیة من دولة ألخرى - ٣

     فدان، بینما یرتفع في معظم الدول ذات ٠٫٤لدخل المنخفض إلى ذات ا فیصل في الدول     
   م٢٠١٣ فدان وذلك في عام ٠٫٨المرتفع إلى  الدخل     

من األراضي الزراعیة في معظم الدول العربیة بسبب تدھورھا  كما ینخفض نصیب الفرد - ٤
  وتناقصھا 

 :عوامل تدهور األراضي الزراعية بالوطن العربي
 .اني على األراضي الزراعیة نتیجة زیادة عدد السكانالزحف العمر -أ 

   واإلسراف في استخدام  تملح بعض األراضي الزراعیة بسبب استخدام طرق الري التقلیدیة -ب 
 .األسمدة الكیماویة      

 . تعرض بعض األراضي الزراعیة للتصحر والتجریف - ج
 .عدم اتباع نظام الدورات الزراعیة -د 
 .رض أكثر من مرة في السنة، مما یؤدى إلى إجھاد التربةزراعة األ -ـ ھ
  . نقص برامج التوعیة والثقافة الزراعیة للمزارعین -و

  ، )...حبوب غذائية  حماصيل سكرية  ألياف نسيجية(بني  إلنتاج الزراعي بالوطن العربي ماايتنوع 
 
من جملة  % ٤٠نحو  إنتاجھاًتعد مصر أولى الدول العربیة إنتاجا للحبوب الغذائیة حیث بلغ  - ١

  .٢٠١١ًتقریبا من جملة اإلنتاج العربي عام   %١٦اإلنتاج العربي یلیھا المغرب حیث بلغ إنتاجھا 
 .تتصدر المغرب الدول العربیة المنتجة للبقولیات یلیھا مصر - ٢
جمالى  ٪ من إ٦٣٫٥تنتج  یتركز إنتاج المحاصیل السكریة فى الوطن العربى بكل من مصر والتى - ٣

 إنتاجھ یلیھا السودان ثم المغرب،
من إجمالى الفاكھة بالوطن  ٪٣١تحتل مصر المركز األول فى إنتاج الفاكھة حیث تنتج حوالى  - ٤

  العربى یلیھا المغرب
 % ٩٠بلغ إنتاجھما نحو  تتصدر سوریا الدول العربیة المنتجة لأللیاف النسیجیة یلیھا مصرحیث - ٥

 .من اإلنتاج العربي
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   - :وظه هامة ملح
  الواردات الزراعیة  إال أن حجمورغم ما یزرعھ الوطن العربي من محاصیل زراعیة متنوعة

   بالوطن العربي في تزاید مستمر
 بین اإلنتاج واالستھالك المحلي في ظل ارتفاع معدالت النمو السكاني مما یشیر إلى اتساع الفجوة  

 :وسائل تنمية وإدارة املوارد الزراعية
 .القوانین واألنظمة لحمایة التربة من التجریفتفعیل  - ١
وإشراكھم في  برامج التوعیة للمزارعین في مجال استخدام األراضي وطرق الري والتسمید - ٢

 .وضع خطط التنمیة الزراعیة
 .االستفادة من التكنولوجیا الحیویة للحصول على بذور فائقة اإلنتاجیة - ٣
 .حة والجفافاستنباط أنواع جدیدة من النبات تتحمل الملو - ٤
 .استخدام المخصبات العضویة - ٥
 .استصالح األراضي الصحراویة وزراعة أسطح المباني في المدن - ٦
 .لألرض المناسبة إجراء األبحاث العلمیة على األراضي الزراعیة لتحدید نوع النبات المناسب - ٧
٨ -   

 إنتاجیتھا  لزراعیة، وتقدیرلحصر االراضي ا  
 مراقبة تعرضھا للكوارث الطبیعیة واآلفات واألمراض الزراعیة   
 لتسویقھا، لتحقیق  اتخاذ اإلجراءات الوقائیة أوالعالجیة في الوقت المناسب لرسم الخطط

  .التنمیة  المردود االقتصادي األمثل الذي یساعد على دعم خطط
 :ضويةالتجربة األوغندية يف الزراعة الع

وحمایة البیئة من  توجھت أوغندا نحو التنمیة الزراعیة المستدامة لتحسین سبل عیش السكان
المركز الثالث عشر   احتلتوالعضویة  التلوث وذلك من خالل تخصیص مساحات إلنتاج الزراعة

ًّعالمیا واألول إفریقیا في مساحةالزراعة العضویة ً Organic Agricultural ،   
  

التقلیدیة  عن الزراعة% ٦٤خفض معدالت انبعاث الكربون والغازات الدفیئة بنسبة   تساعد على - ١
  ) فدان ٢.٤الھكتار  ( لكل ھكتار

  ومن المحاصیل الزراعیة العضویة التي تفوقت أوغندا في زراعتھا وتصدیرھا الفانیال
  .والزنجبیل
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ثالثا
ً

 الثروة احليوانيةالرعي و: 

:  -   
یستفید منھا اإلنسان في توفیر احتیاجاتھ من منتجات اللحوم  تصلح ھذه الحشائش كمراع طبیعیة** 

  .واألصواف واأللبان والجلود
 :أنواع املراعي - ١-

 : املراعي الطبيعية )أ( 
أنواع متعددة من الحشائش والشجیرات التي تفي وتتمثل في الغطاء النباتي الطبیعي والذي یشمل 

 بمتطلبات حیاة الحیوان
 :ب املراعي االصطناعية

   بالمراعي المرویة، ھي المراعي التي یقوم اإلنسان بزراعتھا باستخدام نظم ري، وتسمى
  

 ؟ بعض الدول العربیة للمراعي الطبیعیة مثل مصرما النتائج المترتبة على افتقار
مثل البرسیم والذرة  زراعة بعض المساحات بالنباتات التي تستخدم كعلف للحیواناتلذا تلجأ إلى 

   المختلطة ویسمى ذلك بالزراعة       للمراعي الطبیعیة،لة لتكون بدی
   المختلطة ؟ بالزراعةما المقصود 

 .ٍأي ممارسة الزراعة وتربیة الحیوان في آن واحد
  الرعي يف الوطن العربي- ٢

 م٢٠١٢من مساحة الوطن العربي عام % ٣٢مراعي تشمل مساحة ال .   
  تتوزع معظم أراضي المراعي العربیة على المناطق الجافة وشبھ الجافة وتعد المراعي

حیث تعاني                                                 بم تفسر ؟ االنتاجیة العربیة فقیرة ومحدودة
التربة وملوحتھا والرعي الجائر  جفاف وتعریةمن التدھور الحاد بسبب شح المیاه وال

  .والمبكر
 الثروة احليوانية بالوطن العربي - ٣

 بم والصومال تتركز تربیة األبقار في بعض الدول منھا السودان ومصر والمغرب وسوریا 
 . وذلك لوفرة المراعي والحشائش وموارد المیاهتفسر ؟

  بم تفسر ؟البیئتین الفیضیتین تربیة الجاموس تقتصر على مصر والعراق، أي في 
 البرودة الشدیدة ألن الجاموس ال یتحمل الجفاف حیث یحتاج إلى مجار مائیة، كما ال یتحمل -           جـ 
  بم تفسر ؟ًاألغنام والماعز أكثر الحیوانات انتشارا فى الوطن العربي                              

                        لرعي ذلك أن مطالبھا الغذائیة قلیلة، الحیوانات ل حیث إنھا أصلح -١ -جـ 
المرتفعات، ولذلك نجدھا تنتشر في المناطق الصحراویة  كما أنھا قادرة على تسلق - ٢

 .والجبلیة والسھلیة
 العربیة في تربیتھا ًاإلبل توجد في معظم األقطار العربیة تقریبا وتعد الصومال أولى الدول 
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 انياإلنتاج احليو
  تسھم الثروة الحیوانیة في توفیر الغذاء البروتیني الحیواني لإلنسان؛ وتعد السودان أولى

  .الدول العربیة في إنتاج اللحوم یلیھا الصومال
 والسودان والسعودیة المراكز الثالثة األولى كما ینتج الوطن العربي األلبان وتحتل مصر. 
  ؟ اللحوم الحمراء في الوطن العربي حاجة السكان إنتاجعدم كفایة ما النتائج المترتبة على 

طریق  لجأت كثیر من الدول العربیة لتعویض ذلك النقص من البروتین الحیواني عن ولذلك
  لحوم الدواجن واألسماك

  ؟ تناقص إنتاج الوطن العربي من اللحوم -:بم تفسر   
   -:یرجع تناقص إنتاج الوطن العربي من اللحوم إلى 

 بشكل عام  راعيقلة مساحة الم  
 تعرضھا للتدھور واالستنزاف وقلة اإلنتاجیة.  

   بم تفسر ؟لعربي كمیات كبیرة من اللحوم ایستورد الوطن
  من الدول العربیة   ارتفاع مستوى المعیشة في عدید -١ :    نتیجة

 .زیادة الطلب على اللحوم الناجم عن زیادة السكان -٢             
                                      : تدهور األراضي الرعوية بالوطن العربيالعوامل املؤثرة يف - ٥

                                        الممارسات الخاطئة التي یمارسھا مربو الماشیة كالرعي الجائر - ١
      الممارسات الخاطئة التي یمارسھا مربو الماشیة كالرعي الجائرما النتائج المترتبة على 

 .انكماش مساحة الغطاء النباتى وتدني كثافة النباتات الرعویة في المرعى مما یؤدي إلى -جـ 
 .الرعویة غیاب السیاسات الرعویة والخطط التنمویة الھادفة إلى تطویر الموارد - ٢
 .التوسع في الزراعات المرویة على حساب مساحة المراعي - ٣
 .التغیرات المناخیة وتناقص معدالت ھطول األمطار - ٤
 .والبترول تراجع عدد الرعاة نتیجة لسیاسات توطین البدو وتحولھم للعمل بالتعدین - ٥
 .ضعف اإلرشاد الرعوي، وتدني الوعي البیئي - ٦
 .الزیادة في عدد السكان والزحف العمراني - ٧

العربیة في وضع  ًونظرا ألھمیة ھذه المراعي وما تتعرض لھ من تدھور بدأت كثیر من الدول
 .ة إلدارتھا وتنمیتھاسیاسات وخطط تنموی

  :أساليب إدارة املوارد الرعوية يف الوطن العربي وتنميتها - ٦
 للحصول على أعلى وأفضل المراعي كمورد طبیعي متجدد ھي علم استغالل :إدارة املراعي

أسس  السلبي على ھذه الموارد ووفق  دون التأثیر)مردود اقتصادي أعلى(المنتجات والخدمات 
  .اإلنساني جتمعمستدامة لنفع الم

 :حتديث السياسات والقوانني وتفعيلها - أ 
ًوفقا لتنامي المعرفة  بدأت غالبیة الدول العربیة باالھتمام بسن وتحدیث قوانین الموارد الرعویة

 م، بھدف إدارة وتنمیة ١٩١٧الرعي عام  العلمیة والوعي البیئي، فقد سنت المغرب قانون حقوق
 .ھاھذه الموارد والمحافظة علی
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 :الموارد الرعویة وإدارتھا  في تنمیة )بني القطاع العام واخلاص( ب اعتماد النهج التشاركي 
 .رعویة  جمعیة١١٦ المغرب بإنشاء أكثر من قامت

 : إعداد اسرتاتيجيات وخطط عمل مناسبة وتنفيذها -ج
 اختیار نوع الحیوان المالئم للمراعي. 
 مراعاة حمولة المرعى. 

 :نيات احلديثة استخدام التق -د
 :تستخدم نظم المعلومات الجغرافیة واالستشعار من بعد في مراقبة

 .المناطق الرعویة ودراسة حالتھا خاصة في المناطق الجافة وشبھ الجافة - ١
 .الدورة الفصلیة والسنویة لمناطق الرعي وتقییم التغیرات التي تطرأ علیھا - ٢
 .بالنسبة للمراعي الحمولة الرعویةخطة الرعي والمساعدة على ضبطھا وتنفیذھا وتقدیر  - ٣

 ه بناء القدرات البشرية العاملة يف جمال تأهيل املراعي وإدارتها
وعیھم بأھمیة الرعى  تھتم حكومات الدول بإعداد البرامج التدریبیة لرفع كفاءة الرعاة وتنمیة

  .وضرورة استخدام نظام الرعي المناسب للمرعى
  

رابعا
ً

 :الثروة السمكية: 
أسماك  لؤلؤ  مرجان   ( دول العالم بمسطحات مائیة واسعة غنیة بثرواتھا المختلفةحبى هللا

  ، )..إسفنج
البحریة لما لھا من أھمیة في توفیر الغذاء البروتیني  وتعد الثروة السمكیة من أھم الثروات - ١

 .لإلنسان
 منھا على اإلنسان ویعد قطاع الموارد السمكیة أحد مجاالت التنمیة والقطاعات االقتصادیة - ٢

 .من احتیاجاتھ من البروتین الحیواني % ١٤
 اإلنتاج السمكي بالوطن العربي - ١
ًتعد الثروة السمكیة في الوطن العربي موردا مھما بالنسبة للموارد الغذائیة       أید صحة ذلك ؟ العربیة ً

خاصة في مجال  ائیةتعتمد علیھا بعض الدول العربیة في إنتاج الغذاء وسد الفجوة الغذ) أ   ( -حـ 
  البروتینات الحیوانیة، 

  كذلك في توفیر فرص العمل ) ب        ( 
 .عائدات من النقد األجنبي نتیجة لتصدیر الفائض من اإلنتاج السمكي تحقیق) جـ        ( 

 .أهم املصايد البحرية والداخلية يف الوطن العربي
 لبحریةًأولى الدول العربیة إنتاجا لألسماك من المصاید ا. 
 ًأولى الدول العربیة إنتاجا لألسماك من المصاید الداخلیة  
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 أسباب ضعف اإلنتاج السمكي يف الوطن العربي
 .مجھزة استخدام الوسائل البدائیة في الصید وعدم وجود أساطیل صید حدیثة -أ 
 .ً قلة تعاریج السواحل ومن ثم قلة موانئ الصید أحیانا -ب
 .صفة القاریة في بعض البحار والخلجان العربیةضیق األر -ج 
 تحول كثیر من الصیادین في دول الخلیج العربي من حرفة الصید إلى -د 

 .العمل بالتعدین واستخراج البترول
  . ضعف االھتمام بالصیادین - ـھ

 السلع تعد من أكثر ورغم ضآلة إنتاج الوطن العربي من األسماك بالنسبة لإلنتاج العالمي إال أنھا
 الغذائیة المتداولة في التجارة العالمیة بعد الخضر والفاكھة،

 وسائل تنمية الثروة السمكية يف الوطن العربي
 .استخدام أساطیل الصید الحدیثة والمجھزة بأحدث وسائل الصید -أ 

 .إصدار القوانین الخاصة بالصید البحري وحمایتھ -ب 
 .التوسع في إنشاء المزارع السمكیة -ج 
ید  -د  ال ص ي مج ي ف اون العرب م التع دع

شتركة شروعات م ة م ماك وإقام ة  األس مبنی
 .على استخدام التقنیات الحدیثة

ك من خالل  -ـھ  التنمیة المھنیة للصیادین وذل
الوعي بأھمیة  عقد الندوات وورش العمل لرفع

  .الصید
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لما لھا من أھمیة في اقتصادیات ھذه الدول  -جـ 
  التنمیة بھا،  ودفع عجلة

منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة (ومنھا 
العربیة للتنمیة الصناعیة  والمنظمة» الیونیدو «

   ) »اإلیدمو «والتعدین 
  

 

  .یتمتع بروابط قویة مع القطاعات االقتصادیة المختلفة مثل الزراعة والخدمات
  .لدیھ إمكانیات كبیرة لتوفیر فرص كثیرة للعمالة

  .وسیلة مھمة لنقل التكنولوجیا وجذب االستثمارات األجنبیة
  مالئمة لحاجات اإلنسان ورغباتھ ة أكثرصورتھا األولیة إلى صور تحویل المواد الخام من: الصناعة

  الصناعة وأسس تصنيفها: ًأوال
  :أسس تصنیف الصناعة كما في الشكل التالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

– 

  التنمية الصناعية 

 املصنعةاملادة اخلام  خصائص منتجات الصناعة 
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  :ًتتشابك ھذه التصنیفات معا حیث إننا نجد على سبیل المثال: دلل على صحة العبارة التالیة 

  .ویلیةتعد صناعة زراعیة  استھالكیة  خفیفة  تح: صناعة السكرف
  .تعد صناعة معدنیة  إنتاجیة  ثقیلة  تحویلیة  :صناعة الحدید والصلبو

  ....تتركز معظم هذه الصناعات في أقاليم صناعية كبرى حول العالم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ًغربا في أمریكا  أن أكبر األقالیم الصناعیة في العالم تمتد في العروض الوسطى من المسیسبى - ١

فیما یعرف باسم نطاق القوى  ًم جبال األورال شرقا في روسیا االتحادیة،الشمالیة إلى أوربا، ث
  ؟...بھذا االسم  تسمیتھبم تفسر  ،Power Belt  لمحركةاا

  من الفحم والبترول  ًمن جملة الطاقة المحركة في العالم سنویا % ٩٠ألنھ یستھلك نحو
  الطبیعي والكھرباء والطاقة النوویة ز والغا

 م معظم إنتاج العالم من الصناعات الثقیلة مثل الحدید والصلب واآلالتاإلقلی ینتج ھذا 
  .والسیارات والقاطرات والطائرات والصناعات المیكانیكیة والكیماویة

مثل مصر وجنوب إفریقیا وشرق أمریكا  د بعض المناطق الصناعیة في بعض الدولتوج  كما- ٢
  .الجنوبیة وغرب أمریكا الشمالیة

ً اإلنتاج الصناعي العالمي تحول تدریجیا من البلدان المتقدمة إلىیشھد - :بم تفسر  البلدان  ً
   النامیة
  وذلك لالستفادة من توفر المادة الخام والعمالة الرخیصة .١
  األساسیة الجیدة والبنیة .٢
  والنفقات االجتماعیة األقل، .٣
  الدول واألسواق الكبیرة في بعض .٤
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ثانيا
ً

  الصناعة يف الدول النامية: 
بمدى تقدمھا في  صناعة المحرك لعملیة التنمیة، وتقاس درجة تنمیة الدولة وتقدمھاتعد ال

   دلل على صحة ذلك ؟ المجال الصناعي

 استقاللھا إلى العمل على تحویل اقتصادیاتھا من  فقد سعت الدول النامیة منذ حصولھا على
  إلى الطابع الصناعي الطابع الزراعي أو االستخراجي

إلى  ل النامیة على تحویل اقتصادیاتھا من الطابع الزراعي أو االستخراجيسعت الدوبم تفسر 
  الطابع الصناعي

  .للحاق بمصاف الدول الصناعیة المتقدمة - جـ  

  :ويرجع اهتمام الدول النامية بالصناعة إىل ما يلي
   ؟ اھتمام الدول النامیة بالصناعة  -:بم تفسر

دخلھا ، ألن المنتج  تصنیع المنتجات الزارعیة یزید منًمعظم الدول النامیة دول زراعیة ، و - ١
  .إمكانیات تصدیره أكبر ًالزارعي المصنع أغلى سعرا في األسواق كما إن

یسمح بالتصدیر وتوفیر   تقلیل االستیراد من الخارج وتشجیع الصناعات الوطنیة وتحقیق فائض - ٢
  .العمالت األجنبیة

  .عمل على زیادة قوتھا العسكریة زیادة القدرة الصناعیة للدولة ی - ٣

استیعاب ھذه   إن الدول النامیة تعاني من زیادة سكانیة مرتفعة؛ وللقطاع الصناعي القدرة على - ٤
  .األعداد المتزایدة من العمالة والتخفیف من مشكلة البطالة
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ثالثا
ً

  :معوقات الصناعة يف الدول النامية: 
   حجر عثرة أمام التطور الصناعيیوجد مجموعة من المعوقات التي تقف

  :في الدول النامیة ویمكن تقسیمھا إلى معوقات داخلیة وأخرى خارجیة
   املعوقات الداخلية- ١
   .ضعف كفاءة األیدي العاملة ونقص الخبرات الفنیة  .١
                                       استخدام وسائل تكنولوجیة قدیمة مما یؤدي إلى ارتفاع تكلفة اإلنتاج، .٢

  ما النتائج المترتبة على ذلك ؟ 
  .وبالتالي عدم قدرة المنتجات المحلیة على منافسة المنتجات المستوردة .٣
  .قلة رؤوس األموال الوطنیة .٤
  املعوقات اخلارجية - ٢

طریق فرض  ، وال سیما أسلوب حمایة منتجاتھا عنالممارسات التجاریة للدول المتقدمة .١
  .ردات الدول النامیةالتعریفات الجمركیة على وا

  .للدول النامیة  على السیاسات االقتصادیةالضغوط التي تمارسھا الشركات متعددة الجنسیات .٢
                                                                             ، المعونات واالتفاقیات التجاریة .٣

                                       ؟النامیة  الدولًمعیقا لعملیة التنمیة فيالمعونات تعد بم تفسر 
إلى المساس باستقالل  ًنظرا للشروط التي تفرضھا الدول المقدمة للمعونات، والتي قد تصل

  .وسیادة الدولة
                                                 ، التي تفید اقتصادیات الدول النامیة، القروض األجنبیة .٤

                 ؟ في العقد األخیر زیادة باھظةة القروض االجنبیة زیادلنتائج المترتبة على ما ا
  .عجز ھذه الدول عن سداد أعباء الدیون أدى إلى آثار عكسیة على عملیة التصنیع، بسبب

  
منھا  وبذلك تصبح التنمیة الصناعیة فى ضوء ھذه المعوقات المزمنة التي تعاني

  :میة صعبة ومكلفة، وھنا تبرز الحاجة إلى ما یليأغلب الدول النا
الصناعي بقطاعاتھ  كأسلوب علمي منظم لتوزیع الموارد وتوجیھ النشاط:التخطيط الصناعي .١

  .المختلفة
  .كأداة لضمان تنفیذ الخطة وتحقیق األھداف المقررة: التدخل احلكومي .٢
تعمل على  الصناعیة والتيمثل منظمة األمم المتحدة للتنمیة : مساعدة املنظمات الدولية .٣

  .مساعدة الدول النامیة والفقیرة لتنمیة القطاع الصناعي بھا
  
  
  
  



  خلف حمروس ميخائيل /االستاذ                       the challenge                       ة التحدىمذكر   

   ٠١٢٨٨٦٤٧١٧٢ /٠١٠١٨٦٨٠٠٦١       In Development Geography       جغرافية التنمية فى    

 ٤٦ خاص باموعات املدرسية 

  
منظمة األمم املتحدة للتنمية 

  :)اليونيدو(الصناعية 
( املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 

  :)اإليدمو
 م، ومقرهـا يف فيينـا ١٩٦٦تأسست يف نوفمرب 

  :افهاالعاصمة النمساوية، ومن أهد
ستدامة  - ١ صناعیة الم دعم التنمیة ال

في الدول النامیة والدول ذات االقتصاد 
  .المتغیر  التي تمر بمرحلة انتقالیة

ة -٢ شروعات التنمی ل م م وتموی  دع
طة  صغیرة والمتوس صناعیة ال ال

  .الحجم
شتركة  - ٣ وى الم تثمار الق اس

شجیع  اص لت اع الخ ات والقط للحكوم
صناعي، وإقا اج ال راكات اإلنت ة ش م

  صناعیة دولیة
  
  
  
  
  

ــصناعة  ــال ال ــصة يف جم ــة متخص ــة عربي ــي منظم ه
ــدو ــة ال ــار جامع ــل يف إط ــة، ل والتعــدين، تعم العربي
  :ومقرها الرباط باملغرب، ومن أهم أهدافها

تحقیق التنسیق والتكامل الصناعي  - ١
  .العربي

 اإلسھام في تنمیة وتطویر الصناعة في -٢
  .یر اإلنتاجالوطن العربي بما یعزز تطو

 التخطیط لدعم وإقامة المشروعات -٣
  .الصناعیة على المستویین القطري والقومي

 تشجیع التعاون بین الدول العربیة وبینھا -٤
وبین الدول النامیة والمتقدمة في مجال 

  الصناعة والتعدین

 مصادر -الخام المواد  ( المنتج النھائي ومستلزمات إنتاجھ الفرق بین قیمة -: القيمة املضافة
  . ...)األجور  - الطاقة

  

رابعا
ً

  الصناعة يف الوطن العربي: 
  .تنقسم الصناعات إلى صناعات تحویلیة وصناعات استخراجیة

   الصناعات االستخراجية- ١
  تشمل الصناعات االستخراجية يف الدول العربية استخراج ) أ ( 

  النفط والغاز الطبیعي  .١
  والزنك والنحاس والذھب،  والخامات المعدنیة مثل الحدید .٢
  .وكذلك الخامات غیر المعدنیة مثل الفوسفات والبوتاس .٣
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 محور النشاط االقتصادي والمصدر الرئیس للناتج ويشكل استخراج النفط والغاز الطبيعي)  ب ( 

  عدة دول عربیة  المحلي اإلجمالي في
  تفسر؟ بم   القيمة املضافة للصناعات االستخراجية يف الدولوزادت) جـ ( 

باألساس نتیجة تزاید الطلب العالمي على النفط وارتفاع متوسط أسعاره خالل   حیث یرجع ھذا النمو
  .ھذا العام 

   جبميع الدول العربيةم ٢٠١٣وقد حتسن أداء الصناعات االستخراجية ) د ( 
    بم تفسر ؟ باستثناء السودان وسوریا ولیبیا

  .ھذه الدولللظروف السیاسیة التي مرت بھا  ً نظرا
   الصناعات التحويلية- ٢

 رغم تنوع الصناعات التحویلیة بالوطن العربي إال أن معظمھا صناعات استھالكیة  
 األسمنت والحدید والصلب (تتمثل في  أھم الصناعات التحویلیة بالوطن العربي

  .)تكریر البترول والبتروكیماویات  صناعة األسمدة والسكر واأللومنیوم  صناعات
ًقت عدة دول عربیة نموا جیدا في ناتج الصناعات التحویلیة منھاوقد حق الجزائر والسعودیة، ومع ذلك  ً

ضعف في المساھمة في الناتج المحلي  قطاع الصناعات التحویلیة العربیة یعانى منفإن 
   بم تفسر ؟اإلجمالي، 

  .الدول العربیةالتي تواجھھا الصناعات التحویلیة في   ویرجع ذلك إلى الصعوبات والمعوقات
خامسا
ً

  معوقات الصناعة التحويلية يف الوطن العربي: 
  .تنافس الصناعة العربیة فیما بینھا، وعدم وجود تكامل بینھا - ١
                                                                                 بم تفسر؟ضعف األسواق العربیة - ٢

  .وارتفاع أسعار السلع المحلیة ض المستوى المعیشي للسكانًنظرا النخفا      
                            بم تفسر؟ نقص الكوادر البشریة المؤھلة من الخبرات الفنیة والتكنولوجیة  -٣

  .االھتمام ببرامج التدریب والتعلیم الفني لضعف      
  . عدم توافر البنیة التحتیة الصناعیة-٤
اقتصادیة عدیدة  لسیاسات الحكومیة في بعض األقطار العربیة تجاه قضایا عدم ثبات ا-٥

  .وغیرھا تشغیل القوى العاملة، وحمایة الصناعة الوطنیة: منھا
  . اإلھمال النسبي للبحث العلمي في المنشآت الصناعیة بالعدید من األقطارالعربیة-٦
  . الدول العربیةغیاب االستراتیجیات التنمویة الصناعیة التكاملیة بین - ٧
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سادسا
ً

  اسرتاتيجيات تنمية الصناعة يف الوطن العربي: 
وذلك من خالل  برزت أھمیة تفعیل التعاون بین الدول العربیة في مجال التنمیة الصناعیة

 :مجموعة من الوسائل یمكن أن نجملھا فیما یلي
 .المصطلحات الصناعیة حید إقامة قاعدة ونظام معلومات عن القطاعات الصناعیة المختلفة، وتو- ١
 . توحید المواصفات القیاسیة للمنتجات الصناعیة والمواد الوسیطة- ٢
 . التعاون في مجال التدریب المھني والتعلیم الفني الصناعي- ٣
 . التعاون في مجال البحث والتطویر والتكنولوجیا- ٤
 . السعي لتحقیق التكامل االقتصادي- ٥
 .ء لحمایة البیئة ومواردھا االھتمام بالصناعات الخضرا- ٦
 .)المدن الصناعیة(االھتمام بإنشاء المجمعات الصناعیة - ٧

العربیة وتضع  وقد حرصت الدول العربیة على إنشاء منظمة إقلیمیة تھتم بشئون الصناعة
  ......االستراتیجیات والخطط لتنمیتھا 

 :جتربة امعات الصناعية يف اململكة العربية السعودية
األساسیة   السعودیة استراتیجیة إقامة مجمعات صناعیة ضخمة تعتمد على الصناعاتانتھجت

مجمع الجبیل ومجمع ینبع  المرتبطة بإنتاج البترول وفي ھذا اإلطار أقیم مجمعان صناعیان ھما
 :الصناعیان

  جممع اجلبيل الصناعي-
    تعد مدینة الجبیل من أكبر المدن الصناعیة في العالم

  من المجمعات الصناعیة الخاصة بالبتروكیماویات  عددویوجد بھا  .١
  والثانویة، والصناعات األساسیة .٢
 وتضم المدینة مینائین بحریین ھما میناء الجبیل التجاري، ومیناء .٣

 .وھما من أشھر الموانئ في المملكة العربیة السعودیة. الملك فھد الصناعي
  جممع ينبع الصناعي-
   على ساحل البحر األحمر تتمیز مدینة ینبع بموقعھا -١
ى  ًونظرا لموقعھا الجغرافي -٢ اء الغرب المھم لذلك تم اختیارھا لتكون المین

  للمملكة العربیة السعودیة،  لتصدیر البترول والغاز الطبیعي
الصناعیة للبتروكیماویات  وتعد مدینة ینبع الصناعیة من أھم المجمعات -٣

ًفي المملكة، والتي نمت نموا سریعا ف   .عقدین من الزمن  ي أقل منً
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 أهمية صناعة السياحة: ًأوال
الم تعدالسیاحة واحدة من أھم مصادرالدخل في االقتصاد القومي للعدید من - ١   دول الع

  بم تفسر ؟
 .بشكل مباشر أو غیر مباشر  فھي صناعة متشابكة مع األنشطة االقتصادیة واالجتماعیة سواء -١
  میزان المدفوعات د أھم مكونات الصادرات الخدمیة ذات التأثیرالكبیر فيكما أنھا تعد أح  -٢
 .إیرادات النقد األجنبي وتساھم بفعالیة في زیادة الناتج المحلي اإلجمالي وزیادة -٣

  ما المقصود بمیزان المدفوعات 


 
دى ى م دا عل را جی ضیف مؤش د الم ى البل دین إل سائحین الواف دد ال د ع ًویع ناعة  ً ار ص دم وازدھ تق

  السیاحة على مستوى العالم 
سیاحیة  -١ الیم ال ة األق ي مقدم ا ف أتي أورب ت

 بم تفسر؟ًجذبا للسائحین، 
ین ال .١ سائحین ب داد ال اع أع ك الرتف دول وذل

  األوربیة بعضھا مع بعض 
  على تأشیرة الدخول وسھولة الحصول .٢
واطن  .٣ ل الم ستوى دخ اع م ى ارتف افة إل باإلض

 األوربي،
  .وارتفاع مستوى تعلیمھ وثقافتھ .٤

 یأتي إقلیم آسیا والمحیط الھادي السیاحي في المركز الثاني -٢
ي عام تفسر؟  بمانخفض عدد السائحین الوافدین إلقلیم الشرق األوسط السیاحي -٣   ف

 .كثیر من دول اإلقلیم   ویرجع ذلك لعدم االستقرار األمني والسیاسي في٢٠١٠ مقارنة بعام  ٢٠١٣
شیط  ة تتمتع ھذه األقالیم بمجموعة موبصفة عام سائحین وتن ى جذب ال ي ساعدت عل ات الت المقوم
  السیاحة بھا

ثانيا
ً

 السياحة يف الوطن العربي: 
ي بال -١ يیزخر الوطن العرب ة الت الم األثری سیاحیة والمع ات ال د من المقوم ى جذب  عدی ساعدت عل

  السیاح وتنوع أنماط السیاحة بھ 
  تونس، المغرب، اإلمارات أولى الدول العربیة في استقطاب السیاح إلیھا وتعد مصر، السعودیة، -٢

– 

  التنمية السياحية 
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 :املنظمة العربية للسياحة
 .ة بالسعودیة م ومقرھا مدینة جد٢٠٠٥تأسست المنظمة عام 

 :أهداف املنظمة
س .١ ة لل سیاسات التنموی ط وال ع الخط اء التأشیراوض ع إلغ ة م ة یاحة العربی سبقة ومراجع الم

 .ًاإلجراءات ذات األبعاد االقتصادیة لدعم السیاحة البینیة عربیا وتبسیط مختلف
صناعة  .٢ وض ب ط للنھ ات وخط ى سیاس سیاحة إل ي لل وزاري العرب س ال رارات المجل ة ق ترجم

  .العربیة سیاحة في الدولال
رابعا
ً

 :معوقات السياحة يف الوطن العربي: 
  الظروف البیئیة ضعف البنیة التحتیة الخاصة بالقطاع السیاحي وعدم االھتمام بتحسین .١
اض نصیب  حیث انتشار الفقر: ضعف القدرات االقتصادیة على مستوى الوطن العربي .٢ وانخف

 .الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
ي  التسویق للمنتج السیاحي العربي، حیث یلعب التسویق للمنتجضعف  .٣ ًالسیاحي دورا كبیرا ف ً

 .تسویق الثروات السیاحیة
ره  عدم ظھور الوطن العربي على الخریطة العالمیة كتكتل اقتصادي مثل .٤ ي وغی االتحاد األورب

ي رد العرب سیاحیة للف درة ال ع المق ى رف ساعد عل ا ی ل  مم سیاح بالتنق ساعد ال وطن وی ي ال ف
 .العربي ككیان سیاسي واحد

 .ضآلة نمو الوعي السیاحي في المجتمع المحلي .٥
ا  الجھات التي االفتقار إلى التخطیط االستراتیجي للتنمیة السیاحیة، وتعدد .٦ صدرالقرارات فیم ت

 .فیما بینھا یتعلق باألنشطة والتسھیالت السیاحیة، وغیاب التنسیق
                             العربیة في بعض الدول العربیة عقب الثوراتفقدان األمن واالستقرار السیاسي  .٧

                                                 ما النتائج المترتبة على الثورات العربیة على مجال السیاحة ؟
 .ًمما أثر سلبا على أعداد السائحین الوافدین للدول العربیة

ذه المعوق .٨ ى ھ ب عل اموللتغل ھ االھتم د من توجی ان الب ا ك سیاحیة وغیرھ یط  ات ال نحو التخط
  .للتنمیة السیاحیة

  
  
  



  خلف حمروس ميخائيل /االستاذ                       the challenge                       ة التحدىمذكر   

   ٠١٢٨٨٦٤٧١٧٢ /٠١٠١٨٦٨٠٠٦١       In Development Geography       جغرافية التنمية فى    

 ٥١ خاص باموعات املدرسية 

ـ  واع:التخطـيط الـسياحي -:ما المقصود ب وع من أن ى رسم  ن  صور التخطیط التنموي ویعن
 مستقبلیة للنشاط السیاحي

ة ك حصر في دولة معینة وفي فترة زمنی ب ذل ي الدول محددة، ویتطل سیاحیة ف من أجل  ةالموارد ال
  سریعة ومنتظمة السیاحیة وتحقیق تنمیة سیاحیة تحدید أھداف الخطة
ـ  شاط:التنميـة الـسياحية املـستدامة -:ما المقصود ب ق التكامل  ن ة ویحق ى البیئ افظ عل  یح

  بالبیئة المعماریة االقتصادي واالجتماعي ویرتقي
خامسا 

ً
 التنمية السياحية املستدامة: 

دولًنظرا ألھمیة النشاط الس ر من ال ت كثی صادیة بات ة االقت ة  یاحي في التنمی ق التنمی ستھدف تحقی ت
 :السیاحیة المستدامة، والتي تتمثل أھدافھا فیما یلي

  أهداف التنمية السياحية املستدامة-١
 :تتنوع أھداف التنمیة السیاحیة المستدامة ومنھا

الثقافات وزیادة التواصل  ولة ونشر زیادة مستویات الدخل وتحسین وضع میزان المدفوعات بالد )أ( 
  بین الشعوب

 .تعمیق العالقات السیاسیة بین الحكومات في الدول السیاحیة) ب ( 
 .حمایة البیئة وزیادة االھتمام بالموارد الطبیعیة والموروثات الثقافیة للمجتمع) ج ( 
ال المختلف )د(  ین األجی ذلك ب د وك ل الواح ستوى الجی ى م ة عل ق العدال ي  ة تحقی ق ف ث الح ن حی م

 .إلخ...االستفادة من الموارد البیئیة وتوزیع الدخل 
اء) ـ ھ(  ي االرتق سھم ف ا ی ل مم رص عم الي ف تثمار وبالت دة لالس رص جدی وفیر ف ستویات   ت بالم

 .المعیشیة
 .للسائحین  تحسین البنیة األساسیة والخدمات العامة في المجتمعات المستقبلة )و( 
  دیدة للمنتجات المحلیة توفیر أسواق ج )ز( 
 :أساليب التنمية السياحية -٢

 
شاط .١ ا لتنظیم وإدارة الن ًاالھتمام بالتخطیط السیاحي وذلك لكونھ منھجا علمی ع  ً سیاحي بجمی ال

سیاحي یط ال ون التخط ب أن یك ھ، ویج ره وأنماط ین ج عناص شتركة ب ة م ات عملی ع الجھ می
 .السیاحي المنظمة للقطاع

 .تطویر المنشآت والخدمات السیاحیة .٢
ة  .٣ ة الحدیث الیب التكنولوجی تخدام األس سیاحي اس سویق ال ي الت ت  ف سویق ( كاإلنترن  الت

 .)اإللكتروني
وعى .٤ شر ال سیاحة، ون ال ال ي مج املین ف شریة للع ة الب رامج التنمی ام بب دى  االھتم سیاحى ل ال

 .المواطنین
  .وترمیمھا" األثریة،الطبیعیة"مام باألماكن السیاحیة االھت .٥
 .السیاحیة الجدیدة تشجیع القطاع الخاص وقطاع األعمال على االستثمار خاصة في المناطق .٦
 .استحداث أنماط سیاحیة جدیدة تعتمد على التنمیة المستدامة .٧
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 األمناط السياحية اجلديدة التي جتذب السياح

 :)يالسفار( سياحة املغامرات  .١
سعون  ث ی امرین حی ن المغ ر م امرات الكثی یاحة المغ ستھوي س ت

ى سفر إل اطق  لل ات ومن ال، والغاب اطق كالصحاري والجب بعض المن
امرة، ي المغ ا ف ثلج حب م  ًال وع من االستمتاع رغ ذا الن ا عن ھ ًوبحث

 .خطورتھ في بعض األحیان
 :سياحة الرياضات البحرية .٢

 البحار أو البحیرات(  الماء یعتمد ھذا النوع من السیاحة على وجود
ات  ،) ة الریاض ي ممارس سائح ف ضیھا ال ي یق دة الت اوت الم وتتف

ة ة المختلف ل البحری باق : مث وم، س اء، الع ى الم زلج عل وص، الت الغ
 .إلخ...... األسماك الیخوت أو القوارب وصید

 منط سياحة احلوافز .٣
 برىھى نمط سیاحي حدیث یھدف إلى تشجیع العاملین بالشركات الك

ة  ائفھم المختلف ویحفزھم على مزید من اإلنتاج واألداء الجید فى وظ
ى  وأعمالھم، أة لھم عل وذلك عن طریق تنظیم رحالت سیاحیة مكاف

   نسبة عالیة فى تسویق وبیع سلعة ما حسن أدائھم أو تحقیقھم
 :التنمية السياحية املستدامة يف غانا

ن ا*  ي یمك ارب الت دى التج ا إح ة غان د تجرب تتع ث اھتم داء حی یاحیة  القت تراتیجیات س ع اس بوض
  : وذلك من خالل الستثمار المناطق التراثیة

المختلفة  ذات األولویة في التنفیذ وإعداد دراسات الجدوى تحدید مشروعات التنمیة السیاحیة .١
 لھا، وتدریب العاملین في القطاع السیاحي

ل .٢ ة مث اكن التاریخی یانة األم ة وص ج لحمای ا م ي برن د  وتبن ق العبی صون وطری الع والح الق
 السیاحي

داد .٣ ات وإع شاء منتزھ ق إن ن طری ة ع اة البری ة الحی امج لحمای ات  برن فھا محمی ة بوص قومی
 .القومي طبیعیة مثل منتزه كاكوم

  ؟التنمیة السیاحیة المستدامة في غاناما النتائج المترتبة على 
 

 توفیر فرص للعمالة وزیادة  
 ار ى اآلث ول إل وم دخ رض رس ق ف ن طری دخل ع  ال

ذكارات ع التحف والت ذلك من بی  واألماكن المحمیة وك
 لمحلیة،وخلق سوق جدید للسیاحة

  مع حتيات األستاذ خلف حمروس ميخائيل                
  بمدرسة مطاى الثانویة بنین الجغرافیا واالقتصاد) أ (  معلم أول       


